


1. Introdução
Para o design, de uma forma geral, qualquer

coisa possui uma identidade visual, e esta identidade

é aquilo que singulariza visualmente um dado objeto; o

que o diferencia dos demais por seus elementos visuais.

Assim, para o design, qualquer coisa que possa ser

identificada visualmente possui uma identidade visual

(identificação = reconhecimento de identidade).

Os elementos de uma identidade visual, ainda

dentro da metodologia de criação desenvolvida pelo

design, podem ser divididos em primários (o logotipo,

o símbolo e a marca), secundários (cores institucionais

e as letras utilizadas) e acessórios (em geral também

derivados dos elementos primários e, ainda, dos secun-

dários; são os grafismos, os símbolos e os mascotes).

Em minha opinião, a implantação de uma identi-

dade visual interfere no comportamento das pessoas do

grupo ao qual está sendo implantada essa identidade,

e também no daquelas que, fora dele, passam a per-

cebê-lo junto com uma imagem a ele associada. É, em

função disto, impossível que não haja influência desse

comportamento na percepção dessa marca e o que ela

representa. Esses aspectos, essa presença do elemento

humano, me parecem fundamentais para a avaliação

dos efeitos do trabalho de criação da identidade visual,

mas nos processos e metodologias de design, em ge-

ral, o que vale é o desenho, a forma, a construção, a

apresentação estética, sua funcionalidade. A eficiência

do trabalho é avaliada através de uma pesquisa de en-

tendimento e percepção da marca, em ponto de venda,

e aceitam-se esses dados como suficientes para o dito

"sucesso" do empreendimento.

A validação é a forma pela qual o projeto é submetido a uma
amostra do público-alvo para a confirmação de sua validade
(tomada aqui no sentido de eficácia). São recomendáveis

duas validações: a preliminar e a validação propriamente
dita. (PEÓN, 2000, p. 85)

Não se considera o ambiente fabricado e artifi-

cia/ da pesquisa. São montados protótipos, e os pes-

quisadores os colocam junto com os da concorrência,

para os consumidores avaliarem, mas que, por serem

protótipos, se destacam e diferenciam dos outros pela

qualidade da impressão e aplicação. A execução da pes-

quisa é feita por um entrevistador que se posta ao lado

do produto. Cria-se um ambiente tão artificial quanto

fictício. E é nisso que o design se apoia: na mentira, ou

seja, na arbitrariedade dessa ficção.

Para Hall (1998),

a identidade preenche o espaço entre o "interior" e o "ex-
terior" entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de
que projetamos a "nós próprios" nessas identidades culturais,
ao mesmo tempo em que internalizamos seus significados
e valores, tornando-os "parte de nós" contribui para alinhar
nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que
ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então,
costura (ou, para usar uma metáfora médica, "sutura") o
sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os
mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reci-
procamente mais unificados e predizíveis. (p. 11)

A identidade torna-se uma "celebração móvel":

formada e transformada continuamente em relação às

formas pelas quais somos representados ou interpe-

lados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL,

1998, p. 13).

O design, ao projetar uma identidade visual para

um produto ou serviço, tem a ambição de captar todos

os aspectos do objeto (ou pessoa) que ele representa

e transformá-los em desenhos gráficos. E dessa forma

estaria contribuindo para (e ao mesmo tempo modifi-

cando) a percepção do objeto ou da pessoa. Um projeto

de identidade visual, geralmente, reúne identidades

diferentes, formadas através da representação gráfica

sob o teto de uma única identidade. Mas o design não

cria uma identidade, na concepção cultural do termo,



e sim uma identificação, artificial, arbitrária, cultural e

estética.

A identidade é construída, com o apoio da identi-

ficação, no imaginário da sociedade (que também pode

ser imaginada) através da comunicação e das relações

com seus consumidores.

2. Identidade visual
Em geral, na área do design, uma marca é con-

siderada bem feita quando atende com exatidão aos

objetivos explicitados por quem pediu esta identidade,

o cliente. Os critérios são unilaterais.

A ADG, Associação dos Designers Gráficos de

São Paulo, define identidade visual como conjunto

sistematizado de elementos gráficos que identificam

visualmente uma empresa, uma instituição, um produto

ou um evento, personalizando-os. Do mesmo modo, um

logotipo, um símbolo gráfico, uma tipografia, um con-

junto de cores, são as estruturas e traços que remetem

a um caráter, ou imagem, pretendido.

Uma das aplicações da identidade visual é a

marca, definida como nome, símbolo gráfico ou logotipo

(e/ou a combinação desses elementos), utilizados para

identificar produtos ou serviços de um fornecedor/ven-

dedor e diferenciá-los dos demais concorrentes. A iden-

tidade visual dita bem feita — ou seja, aprovada pelo

cliente — deixa claro que o fabricante trata o produto

com cuidado e que tem mais qualidade e valor através

de um desenho cuidadoso e criativo: o design de rótulos

e embalagem nos produtos de consumo é responsável

por boa parte do valor supostamente percebido pelos

consumidores.

A rigor, segundo Peón (2000), qualquer coisa

possui uma identidade visual — ou seja, componentes

que a identificam visualmente. A identidade visual é o

que singulariza visualmente um dado objeto; é o que o

diferencia dos demais por seus elementos visuais.

Os elementos de uma identidade visual podem

ser divididos em primários, secundários e acessórios.

Para este artigo, vou me concentrar apenas nos primá-

rios. Trata-se daqueles nos quais se baseiam todos os

demais e cuja veiculação intermitente nas aplicações é

essencial para o funcionamento do sistema. São eles o

logotipo, o símbolo e a marca.

O logotipo é a forma particular e diferenciada

com a qual o nome da instituição é registrado nas apli-

cações. O objetivo de um logotipo é o de que ele possa

ser efetivamente lido, representando os fonemas pelos

quais a instituição é referida. Um logotipo sem legibili-

dade deixa de ser logotipo para transformar-se em algo

que se assemelharia mais a um sinal gráfico, mas que

não funcionaria como tal porque, para o design, não

possuiria a intenção necessária para ser apreendido,

tal qual funcionariam os símbolos.

Uma das funções dos sistemas de identidade visual é a de
agregar à imagem corporativa determinados conceitos que
a valorizem junto ao seu público-alvo.
Estes conceitos, por sua vez, são construções do imaginário
dos sujeitos daquele universo. São conceitos subjetivos,
simbólicos, que muitas vezes só fazem sentido naquele
universo próprio.
Assim, é preciso compreender este universo e aprender a
sua lógica para lançar mão de elementos que o exprimam
de uma forma tão natural que leve a uma identificação
também natural entre o público-alvo e o objeto. Ou seja: é
preciso compreender a aplicar o código daquele universo,
que nem sempre é o mesmo do designer ou do próprio
cliente. (PEÓN, 2000, p. 64)

O símbolo, nesse universo conceituai e para o

campo do design, é um sinal gráfico que substitui o

registro do nome da instituição (também conhecido

como signo e, muitas vezes chamado de "marca"). A

grande propriedade de um símbolo seria sua capacidade

de síntese: ele deve ser rapidamente identificado e as-



sociado à instituição. Por isso, segundo os manuais de

construção de identidades visuais, não deve ter excesso

de elementos e deve ter uma associação clara com os

conceitos que a instituição deseja agregar à sua ima-

gem. O desenho do símbolo, as linhas, pontos e massas

que o formam devem ser tecnicamente construídos no

sentido de contribuir para uma leitura o mais imediata

possível, além de permitir uma boa reprodutibilidade

técnica (impressão gráfica).

Para Niemeyer (2003) é necessário que,

Em qualquer projeto, o designer tenha noção de como
se dará o olhar das pessoas que irão ter contato com o
produto final. Deve-se prever o modo pelo qual o usuário
irá interagir com o objeto, que por meio de sua forma,
cores, texturas, materiais, organização, se estrutura como
linguagem e comunica como ele deverá ser manuseado. O
designer deverá analisar por que vias haverá a interação
entre interpretador e produto, pois este irá sempre comunicar
algo para alguém.
Os efeitos de sentido são a resultante de um processo de
comunicação: aquilo que se dá no encontro do interpretador
com a mensagem. O conhecimento do interpretador, de seus
valores e de sua cultura possibilita a adequada articulação
dos signos para que os objetivos comunicacionais sejam
atingidos, (p. 27 e 28)

Tal "necessidade", em Niemeyer, pressupõe, no

meu entender, uma segurança do profissional de design

mais próximo da onipotência do que da capacidade

técnica. De que maneira pode o profissional ter tanta

"informação disponível" a não ser pela experiência

pessoal ou impressões de outros (pesquisas)?

Para Peón (2000), esta seria a resposta:

Ao mesmo tempo em que é preciso fazer um inventário
dos conceitos que devem ser agregados ao S.I.V. para que
ele se identifique com o público-alvo e assim valorize a
imagem corporativa, é preciso selecionar aqueles conceitos
que devem ser prioritariamente agregados, deixando de
lado os demais.
Isso é necessário porque é raríssimo que uma solução
abarque dezenas de conceitos e não se configure numa
alternativa excessiva, redundante, de memorização difícil.
Assim, a solução deve expressar o(s) conceito(s) que se
almeja reforçar prioritariamente, porém sem negar outros
conceitos que também são importantes, (p. 64 e 65)

A construção de uma marca não deveria ser, ao

estar associada ao design, reduzida a um ato mecânico

unilateral do projetista, mas sim fruto de uma interação

entre produtor e consumidor.

Não é minha intenção acusar o design de onipo-

tência, mas fica difícil não se ter essa impressão quando

se inicia o processo de construção de uma marca em

um escritório ou grupo de design, ou se lê expressões

do tipo: "A identidade visual é um dos veículos que

geram a imagem corporativa. É o mais explícito e, em

alguns casos, o mais importante — mas não é o único"

(PEÓN, 2000, p. 14). A questão é que não se discute

quais seriam os outros.

3. O símbolo para o design
Numa visão bem simplificada, evolutiva, comum

dentro do campo de design, costuma-se dizer que a

identidade visual, enquanto sinal ou símbolo dentro

de uma comunicação gráfica, faz parte do processo de

evolução da linguagem. Afirma-se que esse processo

começou com as imagens (Lascaux e Altamira), avançou

rumo aos pictogramas (hieróglifos) e chegou ao alfabe-

to, e que hoje se percebe uma reversão, que se volta

mais uma vez para a imagem. E, em nosso cotidiano

repleto de imagens, as identidades visuais represen-

tariam uma grande parte dessa realidade. Em contato

com muitas pessoas, elas estariam em um processo de

comunicação permanente.

A identidade visual, enquanto desenho, faz parte

deste cotidiano repleto de imagens, e sua construção,

quando considerada "bem feita" por seus autores,

resolve o problema de incompatibilidade na hora da

identificação visual: não se confunde uma marca com

outra.

Para Dondis (1997), a questão mais importante

na construção de uma identidade visual é sua relação



com o alfabetísmo e com o que este representa no

contexto da linguagem, junto com as analogias entre

imagem e interpretação que podem ser extraídas e

aplicadas à informação visual.

Para ser alfabetizado, em termos de linguagem,

diria Dondis, primeiro nós aprendemos um sistema de

símbolos, formas abstratas que representam determi-

nados sons. Aprendemos nosso alfabeto letra por letra,

combinamos as letras e seus sons e elegemos represen-

tantes (palavras) para as coisas, idéias e ações. Conhe-

cer o "significado" das palavras eqüivaleria a conhecer

suas definições. Alguns autores do design acreditam

que é possível atribuir esse processo de conhecimento

também às imagens.

Conhecer comunicação visual é como aprender uma língua,
língua feita só de imagens, mas imagens que têm o mesmo
significado para as pessoas de todas as nações, portanto
de todas as línguas. Linguagem visual é uma linguagem,
talvez mais limitada do que a falada, mas certamente mais
direta. (DONDIS, 1997)

Segundo os critérios do design em geral, além

de ver, para se fazer uma identidade visual é necessá-

rio pensar no que se vê e no que deve ser mostrado.

Só que a visão e a compreensão da identidade não

são processos simples, muito menos passivos. Não é

possível acreditar que quando vemos só absorvemos

informação. Não pode ser tão simples assim. Na ver-

dade, a visão — percepção e leitura — são processos

dinâmicos, uma espécie de diálogo que envolve leitor

e objeto. Acredita-se que informações representadas

estabelecem um "campo comum" entre o observador

e o que se está observando. Assim, as "interpretações"

seriam frutos dessa interação.

Os elementos estéticos utilizados pelo designer

seriam, então, signos a serem observados por um in-

terpretante. Sobre o signo, Peirce (2003) diz:

Qualquer coisa que conduz alguma coisa (seu interpretante)
a referir-se a um objeto ao qual ela mesma se refere (seu
objeto), de modo idêntico, transformando-se o interpre-
tante, por sua vez, em signo, e assim sucessivamente ad
infinitum. (p. 76)

Logo, as interpretações desse "campo comum"

não asseguram uma única e definitiva informação.

O leitor de uma identidade visual usa sua imagi-

nação, entendida segundo Flusser (2002) como a "ca-

pacidade de codificar fenômenos de quatro dimensões

em símbolos planos e decodificar as mensagens assim

codificadas" (p. 7). A imaginação é utilizada tanto para

se construir imagens como para buscar compreendê-

las.

Já vimos que as imagens não são conjuntos de

símbolos com significados inequívocos: elas oferecem

aos seus leitores um espaço para interpretação, tra-

duzindo essas imagens em situações, processos em

cenas de seu cotidiano, de sua experiência pessoal.

Mas, mesmo acreditando que uma imagem contenha

e disponibilize informações, conceitos e idéias, o ler,

dentro de um processo de comunicação utilizado pelo

design, seria só descobrir as imagens convencionadas

pelos conceitos. Uma visão reducionista.

Então, apesar desse universo de incertezas da

comunicação de uma identidade visual e sua multiplici-

dade de interpretações, quais são os conceitos utilizados

pelo design em sua construção e qual sua identidade

técnica? Qualquer definição não responderia uma per-

gunta fundamental: o que é significado?

O design não tem, pelo menos por onde cami-

nhou minha pesquisa bibliográfica, nenhuma definição

própria para símbolo, diferente daquelas que aqui foram

apresentadas e discutidas. E isso pode ser reforçado

por Lucy Niemeyer (2003), quando considera que "ao

designer cabe incorporar à sua prática profissional e



investigação científica os aportes de outras áreas que

tratam de questões aplicáveis ao design" (p. 13).

Esta interdisciplinaridade também é destacada

por André Villas-Boas (2002). E ele também alerta

para o perigo de que o design (especialmente o gráfi-

co, responsável pelo desenvolvimento das identidades

visuais), sem essa interdisciplinaridade, se tornaria uma

"disciplina específica, que se converte na maestria do

manejo de programas de computador, ou instrumento

acessório para o posicionamento de marcas produtos

e empresas — e só", (p. 25)

O design, de uma maneira geral, atribui à sim-

bolização o aspecto abstrato da relação do homem

com o mundo, tornando-o capaz de "orientar-se em

termos simbólicos". Ele, então, construiria o universo

através desta "função simbólica". Esse raciocínio no

qual o design se refere para justificar uma linguagem

apoiada na simbologia faz com que o símbolo se torne

o próprio universo da humanidade. Toda linguagem

então seria simbólica na sua essência, um sistema de

explicação do mundo.

Peirce (2003) diz que:

Os símbolos crescem. Retiram seu ser do desenvolvimento
de outros signos, especialmente dos ícones, ou de signos
misturados que compartilham da natureza dos ícones e
símbolos. Só pensamos com signos. Estes signos mentais
são de natureza mista: denominam-se conceitos suas par-
tes-símbolo. Se alguém cria um novo símbolo, ele o faz por
meio de pensamentos que envolvem conceitos. Assim, é
apenas a partir dos outros símbolos que um novo símbolo
pode surgir, (p. 73 e 74)

Ao invés de sistema, prefiro denominá-lo como

processo, tornando-o ágil e dinâmico.

O olhar é uma das formas de se experimentar

as diferentes representações visuais ao seu redor e, à

medida que o homem vai crescendo, essa prática só

vai aumentando. A visão, para o ser humano, pode ser

um dos principais sentidos de percepção. Assim, pelo

olhar o homem poderia passar a perceber e apreender

imagens, onde, dessa maneira, a comunicação só acon-

teceria se o que se vê fosse objeto de conhecimento.

Mas, ao se delimitar um conhecimento, impondo-se um

certo e um errado, tira-se a potência do objeto como

possibilidade de expressão.

O objeto deve refletir-se na imaginação, sem

interferências. Ora, se é livre o jogo da construção,

qual é o acordo, a concordância, a comunicação que

deve acontecer dentro dessa triangulação estabelecida

entre o criador, cheio de "técnicas", a identidade visual,

cheia de "imagens", e o leitor, cheio de "repertórios"?

A linguagem visual é utilizada pelo design como uma

pretensa linguagem universal, capaz de ultrapassar

as barreiras culturais, orais e até lingüísticas, com a

possibilidade dos símbolos terem o mesmo significado

em diferentes lugares? O que leva o design, de uma

maneira reducionista, a uma busca do significado den-

tro desse processo, ou seja, se a marca desenhada

significa alguma coisa, se representa a empresa ou o

serviço que ela presta, se está fácil de entender? Se o

grafismo encontrado traduz o conceito que se deseja

passar? Como se, ao ser criador de uma identidade

visual, tivesse a capacidade de ser completo na minha

representação visual, com a pretensão de uma única

comunicação possível.

Mas essa linguagem é específica, pois para Nie-

meyer (2003) "a busca de uma solução formal estetica-

mente agradável foi uma preocupação que acompanhou

desde seus primórdios as ações de aprimoramento do

produto industrial" (p. 13). Uma linguagem tecnicista

e formal. Não posso estar seguro de que a identidade

visual que criei terá uma única interpretação, aquela

que eu e meu cliente esperamos que ela tenha. E



gostaria de reforçar essa afirmação com as palavras

de Geertz (1978):

A força de nossas interpretações não pode repousar, como
acontece hoje em dia com tanta freqüência, na rigidez com
que elas se mantêm ou na segurança com que são argu-
mentadas. Creio que nada contribuiu mais para desacreditar
a análise cultural do que a construção de representações
impecáveis de ordem formal, em cuja existência verdadeira
praticamente ninguém pode acreditar, (p. 13)

4. As várias leituras de uma identidade
visual

Uma identidade visual pode ser entendida como

um caligrama, ou seja, um desenho feito de letras, um

texto "desenhado" que representa algo, com as letras

dispostas num determinado espaço: signos que evocam

significações. A identidade, assim, pode ser desmembra-

da, "arada" (FOUCAULT, 1988), um texto imagem que,

ao mesmo tempo, é imagem e legenda, significante e

suposto significado, imagem e texto cada um no seu

lugar, ocupando e dominando um espaço. Um alfabeto

representado onde há a leitura, ou seja, a função texto

é representada; seus elementos são dispostos de uma

maneira tal que o encadeamento se processa e facilita

seu entendimento sem a necessidade da repetição (só

se utilizando da retórica). Uma dupla grafia, pois é ao

mesmo tempo texto e fala. É uma representação plástica

e uma referência lingüística (FOUCAULT, 1988), sem su-

bordinações. Porém, para não se dissociar semelhança e

afirmação (FOUCAULT, 1988), utiliza-se da exterioridade

do grafismo e da plástica para estabelecer uma relação

de similitude (tal qual Foucault usou para analisar a

obra de Magritte em Isso não é um Cachimbo, 1988)

entre texto e imagem.

A semelhança comporta uma única asserção, sempre a
mesma: isto, aquilo, aquilo ainda, é tal coisa. A similitude
multiplica as afirmações diferentes, que dançam juntas,
apoiando-se e caindo umas em cima das outras. (FOUCAULT,
1988, p. 63 e 64)

Mas, diferentemente do acaso, por ser estudada,

determinada e avaliada pelo designer, trata-se aqui de

um autoelogio da identidade visual. A pretensão da

identidade visual, que seria potencializar o acaso, é, na

verdade, um ato deliberado, dirigido e com a pretensão

de uma única interpretação.

Assim, cada interpretação pressupõe, pragmaticamente,
uma atualização da potencialidade enquanto, de outro lado,
o evento, o acontecimento singular, marcado de antemão por
sua impossibilidade de aspirar a uma identidade homogênea
e, ao mesmo tempo, atuante, recorta-se também pela neces-
sidade de uma relação efetiva entre presença e potência, a
partir da inexorabilidade da primeira. (ANTELO, p. 2)

Na verdade o que existe não é uma obra lingüís-

tica (no sentido utilizado pelo senso comum, livro, texto

etc.) e sim visual, mesclando códigos estéticos, dando-

lhe uma "força plural" (termo utilizado por Antelo). E

essa própria força, essa pluralidade, é que a faz entrar

em contato com a ambivalência de sua própria força.

Por não ser uma obra lingüística, o uso tipográfico

na identidade visual é diferente daquele usado em tex-

tos impressos. O design se caracteriza por uma cultura

tipográfica e iconográfica, e essa relação dá poderes

à letra e à imagem. Esse uso embaralha as regras da

correspondência à distância entre o dizível e o visível,

próprias à lógica representativa. O desenho de uma

identidade visual não é simplesmente uma composi-

ção geométrica de linhas. A escolha pelo designer dos

elementos que farão parte dessa composição é fruto

de sua interpretação do problema, transformando-se

assim em "uma forma de partilha do sensível" (RANCIÈ-

RE, 2005, p. 21). O designer carrega cada um desses

elementos de um sentido, determinado pela escolha

pessoal ou pelo briefing, dando vida a essa identidade

(sopro divino?). O importante é que se possa fazer uma

leitura não óbvia de uma manifestação gráfica, de um



desenho e, antes das certezas de um processo hegeliano

de design, caracterizado pelo excessivo e confortável

uso das metodologias e processos, descobrir o quanto

a imagem pode ser desdobrada.

Seguindo esse raciocínio, podemos associar

identidade visual a uma imagem que se atualiza em

múltiplas leituras. Será que ao ser constantemente

lida e muito exposta, corre o risco de começar a ser

negligenciada, deslida ou desprezada? Misturamos

as marcas, relacionamos umas às outras em um pro-

cesso de múltiplas informações, com determinações,

grandezas e dimensões que não deixam de crescer e,

com isso, mudamos a forma dessa identidade visual?

Esse conceito corresponde ao de rizoma (DELEUZE/

GUATARRI, 1995), em que as realidades não podem

ser analisadas de "forma monolítica e unívoca" (p. 8).

Todo rizoma compreende linhas de segmentariedade

segundo as quais ele é estratificado, territorializado,

organizado, significado, atribuído etc.; mas compreende

também linhas de desterritorialização pelas quais ele

foge sem parar. Essas linhas não param de se remeter

uma às outras. Uma interpretação dos elementos de

uma identidade visual leva à outra, que leva à outra

etc. Não há controle.

Não é possível mais aceitar que uma identidade

visual tenha um único e simples significado: os leitores,

sendo alfabetizados e convivendo com imagens cons-

tantemente, estão cansados dessa falsa verdade. Eles

pensam e conectam automaticamente. O pensamento

não é arborescente, e o cérebro não é uma matéria

enraizada nem ramificada (DELEUZE/ GUATARRI, 1995).

Acreditar na passividade, na hierarquia, na força de

uma unidade superior de uma identidade é desprezar a

capacidade intelectual do leitor. Leitores que viajam de

uma margem à outra do espaço do sentido valendo-se

de um sistema de endereçamento e de indicações que

estão "escritas". Mas constantemente as instruções

são desobedecidas, tomam-se caminhos transversais,

produzindo outras identidades, estabelecendo-se redes

secretas, clandestinas, descobrindo-se outros mapas

semânticos.

A partir de uma linearidade ou de uma posição

inicial, esse ato de transgressão da identidade visual faz

com que se abra um meio vivo no qual se possa ampliar

as interpretações: assim, o espaço do sentido não pre-

existe ao espaço do conhecimento. É ao percorrê-lo, ao

visualizá-lo, que o identificamos e o atualizamos.

Aqui não é mais a comunicação da identidade

visual que está em jogo, mas a construção em si,

construção sempre a refazer, inacabada. Mas uma

construção que se faz com comunicação e não redesign.

O design terá servido de interface do seu criador com

os leitores. Perceber, olhar, ler eqüivale a construir-se

a identidade visual independente de seu criador. São

muitos os criadores de uma identidade visual.

Os designers confiam geralmente nas certezas

e nos processos internalizados. Essas fórmulas, essas

relíquias, esses processos ou esses dogmas nada têm

a ver, necessariamente, com as percepções do leitor,

nem com a unidade semântica viva da identidade visual,

mas contribuem para criar, recriar e reatualizar o mundo

de significações de que dispomos para continuar cons-

truindo. É preciso que o designer enxergue para além

de sua área de trabalho, perceba o gesto político que é

produzir para outros. E tenha a modéstia de aceitar suas

limitações na definição das interpretações. Para a mes-

ma identidade visual existem muitas interpretações.

Podemos então comparar a identidade visual



a um rizoma que, segundo Deleuze/ Guatarri (1995),

não se deixa reconduzir nem ao Uno nem ao múltiplo;

não é o Uno que se torna dois, nem mesmo que se

tornaria diretamente três, quatro ou cinco etc.; não

é um múltiplo que deriva do Uno, nem ao qual o Uno

se acrescentaria (n+1); não é feito de unidades, mas

de dimensões, ou antes, de direções movediças; não

tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual

ele cresce e transborda. O grafismo, o desenho ou a

identidade visual passa a ser não mais um decalque, um

espelho de seu "criador", mas um mapa que deve ser

produzido, construído, sempre desmontável, conectável,

reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas,

com suas linhas de fuga. Um rizoma é feito de platôs,

cada um entendido, segundo Deleuze/ Guatarri (1995),

como toda a multiplicidade conectável com outras has-

tes subterrâneas superficiais, de maneira a formar e

estender um rizoma. Uma identidade visual que acaba

sendo percebida como muitas identidades.

Pode-se concluir — de forma similar ao que se

pode sugerir a partir do conceito de continuam de Peir-

ce — que não há controle, pois continuidade é fluidez,

a fusão das partes em partes.

Você prontamente verá que a idéia de continuidade envolve
a idéia de infinito. Continuidade envolve infinitude no mais
estrito senso e infinitude, mesmo num sentido menos res-
trito, vai além da experiência direta. (C.P.l.166-167 apud
IBRI, 1992, p. 64)

Como poderemos, então, delimitar o infinito?
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