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RESUMO 

Pictogramas são símbolos figurativos que devem ser eficientes para um grande 
número de pessoas de diferentes classes sociais, idades, culturas -  independente 
de seu grau de instrução. O objetivo do artigo é analisar pictogramas utilizados nas 
sinalizações dos SESC paulistanos, pontuando características de forma, significado 
e função. Apresentam-se diferentes tipos de abordagens com as devidas 
interpretações sob a ótica da Gestalt e Semiótica. As imagens coletadas in loco 
foram mostradas para usuários para verificar sua interpretação. Verificou-se, mas 
não conclusivamente, que muitas das figuras apresentadas aos entrevistados fora 
do contexto sinalização não foram adequadamente interpretadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Desde a Pré-História, o homem se utilizava de símbolos visuais para 

expressar suas ideias, sentimentos, aspectos da sua vida, enfim para comunicar-se, 

como é o caso dos desenhos rupestres. Tais registros permaneceram nas paredes 

das cavernas, se perpetuando até chegar os dias atuais. Esse legado visual permitiu 

que conhecêssemos e discutíssemos sobre o estilo de vida dessas pessoas e, 

possivelmente, de que maneira se dava seu ponto de vista diante das coisas. 

 Em muitas situações, a utilização de palavras não é suficiente para que, 

por exemplo, duas pessoas se comuniquem de modo eficiente, principalmente se 

são de culturas diferentes, em que as linguagens verbais não têm similaridade. Este 

foi o princípio que fundamentou, no início do século XX, o sistema Isotype de Otto 

Neurath, que consiste de imagens que reforçam a ideia do objeto, de modo geral, 
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que representa. Acredita-se ainda, que a escrita surgiu a partir do momento que os 

desenhos e sinais ficaram relacionados diretamente com os sons, palavras, frases 

ou sílabas pronunciadas. 

 Da necessidade da síntese visual de uma informação, nasce o 

pictograma, pictus (do latim, com sentido de estar gravado, pintado) e gramma 

(também do latim, no sentido de caractere, letra, sinal, marca), que consiste de 

um signo ou um desenho figurativo, cuja função é apresentar uma leitura fácil, 

para uma ampla gama de usuários, memorizável e universal. É uma representação 

gráfica ou imagem que expressa uma ideia literal, objeto, local ou ação. 

 O uso do pictograma é essencial quando está localizado, 

principalmente, em áreas públicas, representando mensagens simples (saída de 

emergência, proibido fumar, localização de fácil interpretação. Além disso, 

carrega uma responsabilidade grande com relação à transmissão da 

informação/ideia, faz parte do nosso dia-a-dia, está presente em diversos locais 

por onde circulamos, tem funções tão importantes como alertar, indicar padrões, 

uma regra, uma lei, ou seja, também deve proporcionar uma “leiturabilidade” 

eficiente. 

 

2. JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 O universo a ser analisado se mostra em locais de acesso público –

propõe, assim, compreender quais características visuais os pictogramas carregam 

para transmitir seu verdadeiro significado, que mensagens elas comunicam, o que 

diz sua linguagem gráfica.  

 De acordo com a definição do site: “O SESC - Serviço Social do Comércio 

- é uma instituição de caráter privado, sem fins lucrativos e de âmbito nacional. 

Foi criado em 1946 por iniciativa do empresariado do comércio e de serviços, que o 

mantém e administra. Tem por finalidade a promoção do bem-estar social, o 

desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador no 

comércio e serviços, de sua família e da comunidade em geral”. 

 Ao longo dos anos, o SESC inovou ao adotar novos modelos de ação 

cultural e destacou, em 1980, a educação como o fator principal para a 

transformação social. A consolidação desse propósito se deu pela forte atuação no 

campo da cultura em suas várias formas de manifestação, tendo como alvo todos os 
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tipos de público, diferentes faixas etárias e classes sociais. Isso contribuiu não 

apenas para oferecer uma diversificada gama de eventos e atividades, como 

principalmente, contribuir para experiências mais duradouras, intensas e 

significativas. É um local onde a comunicação é um dos principais fatores que 

contribuem para um bom funcionamento por contar com um público extremamente 

diversificado. Para tal, os aspectos teóricos que irão fundamentar a análise são: a 

Gestalt – teoria que estuda critérios de estruturação de forma, considerando a 

organização dos elementos visuais, para uma melhor percepção do indivíduo; e a 

Semiótica – que revela a maneira segundo a qual o homem atribui significados a 

tudo ao seu redor. 

 

3. PICTOGRAMA COMO LINGUAGEM DE EXPRESSÃO 

 São encontrados em diversos espaços públicos, seja em banheiros, salas 

de espera, hospitais, aeroportos, entradas e saídas; e nos são apresentados em 

vários tipos de formatos, como silhuetas esquematizadas de um corpo masculino, 

feminino, de uma criança, de objetos, formas. E têm ainda, por objetivo, 

transmitir informações específicas, essenciais, pois são apresentados a um grande 

número de pessoas de diferentes origens, diferentes línguas, podendo ter o mesmo 

perfil sociocultural e/ou por outro lado, aqueles que desconhecem o mecanismo de 

interpretação dessas mensagens, que não lhes é fornecido nenhum ensinamento, 

que assim, diante das imagens, não são capazes de decodificá-las. Este tipo de 

imagens (pictogramas) contribui na orientação em espaços públicos, de serviços 

público ou privado, infográficos, reproduções esquemáticas de peças gráficas, ou 

seja, locais que exigem a captação da informação de imediato (qualquer que seja o 

tipo de informação). Com o objetivo de apresentar uma ideia, conceito, ou objeto, 

constituem-se de desenhos figurativos caracterizados por sua simplicidade no que 

diz respeito no estilo geométrico, visando assim maior reconhecimento e 

memorização de determinada imagem que se defronta. 

 Além de serem onipresentes, grande maioria das pessoas desconhecem 

suas origens, pesquisadores acreditam terem se originado na Antiguidade, com a 

escrita cuneiforme (escrita que é produzida com o apoio de ferramentas em 

formato de cunha) e os hieróglifos (escrita sagrada). A maioria das definições de 

pictogramas que se conhece, apesar de serem multifacetadas, acabam convergindo 
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para alguns aspectos particulares. Por exemplo, entre a imagem e o que ela 

significa, suas técnicas (construção), o seu significado e o que pretende comunicar. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 4.1. Vertente e método 

 Pretende-se estudar e especificar como diversos pictogramas atendem à 

sua função determinada. O local/alvo de pesquisa concentra-se em 13 unidades do 

SESC paulistanos, frequentados por grande diversidade de pessoas o que demanda 

uma transmissão das informações universal, sem margem a dúvidas e rápida. 

A vertente abordada será a qualitativa, pelo próprio esquema de análise do 

contexto, por tratar-se de uma pesquisa de coleta de dados e envolver a execução 

de exercícios experimentais, além de se utilizar de diferentes fontes que também 

ajudaram a compreender melhor os próprios elementos visuais, os ambiente de 

estudo, que acabam por interferir no processo de criação dos pictogramas. 

 

 4.2. Tipos de pesquisa 

Segundo Manolita Correia Lima, os tipos de pesquisa (bibliográfica, documental, de 

campo e de laboratório) possibilitam ao pesquisador organizar, sistematizar o 

processo nas etapas de localização, coleta, registro e tratamento de materiais, 

como informações, dados e documentos. Dessa forma, esses diferentes tipos de 

pesquisas organizam a estrutura do projeto em sua proposta, especificando em 

forma de etapas, a ordem em que cada uma foi desenvolvida. (2008, p.47). 

4.2.2. Levantamento documental proposto 

- Linhas de interpretação de pictogramas (segundo os conceitos de Abdullah e 

Hübner). - Visita às 13 unidades dos SESC da cidade de São Paulo (Belenzinho, Bom 

Retiro, Carmo, Cine SESC, Consolação, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Pinheiros, 

Pompéia, Santana, Santo Amaro e Vila Mariana) para verificação se são utilizados 

pictogramas na sinalização3; registro fotográfico dos pictogramas existentes; 

- Tratamento e organização das imagens para as entrevistas; 

                                         
3 Foram desconsideradas as unidades Osasco, Santo André e São Caetano da região metropolitana da 
Grande São Paulo, aquelas que estão em obras, a unidade de odontologia e a de cinema (Cine SESC) 
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4.2.3. Pesquisa de Campo 

Sendo uma pesquisa de caráter qualitativa, as técnicas de coleta de materiais 

utilizados ocorrem por meio de entrevistas, incluindo também, registros 

fotográficos dos pictogramas.  

4.3. Procedimentos da pesquisa 

O processo de trabalho baseou-se em três etapas: reconhecimento, registro 

fotográfico e entrevistas. 

A primeira foi o reconhecimento das unidades dos SESC, perceber características 

dos locais que possam contribuir para a análise, verificar qual é o tipo do público 

que as frequenta e se a sinalização informacional e direcional inclui pictogramas.  

Na segunda etapa foi realizado o registro fotográfico dos pictogramas e dos locais 

em que estão inseridos. A terceira e última etapa constou de entrevistas com 

usuários das diversas unidades. O foco da entrevista é registrar o que a pessoa vê e 

interpreta das imagens apresentadas, esclarecendo sempre que se tratam de 

representações utilizadas em unidades do SESC.  

Entende-se que pictograma, por definição, tem por função comunicar as 

informações de maneira rápida, de preferência mais rápida que a forma textual, 

ou seja, a imagem deve ser lida antes da palavra que representa. Deve, 

também, comunicar a mesma coisa para pessoas de variadas idades e culturas. 

Dessa forma, os entrevistados de diferentes faixas etárias terão o mesmo tempo 

para responder o que entenderam da informação pictórica. 

 

5. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ESTUDO 

 O SESC – Serviço Social do Comércio é uma instituição de âmbito 

nacional, de caráter privado, que funciona como uma organização pública, sem fins 

lucrativos. Criado em 1946, final da 2ª Guerra Mundial, ao logo dos anos vem 

incorporando novos conceitos no campo do bem-estar social, no desenvolvimento 

cultural, educacional, na qualidade de vida e cidadania. Além disso, investe 

também no desenvolvimento sociocultural do trabalhador, incentivando-o a 

conquistar sua própria autonomia. Nessa época, assim como em outros países, o 

Brasil passava por um intenso surto e industrialização, e com isso, o aumento no 
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nível educacional e a necessidade de atender às reivindicações sociais do grande 

número de trabalhadores que migravam para as grandes cidades, resultaram em um 

novo pacto social, onde tanto o governo como os empresários também estavam 

envolvidos. 

 Em 1945, na Conferência de Classes Produtoras, realizada em 

Teresópolis, a classe empresarial propôs a criação de um organismo, apoiado e 

mantido apenas por contribuições dos proprietários, um serviço social focado no 

benefício ao trabalhador. Atualmente o SESC é reconhecido por possuir estrutura 

física que enriquece a vida cultural paulistana e oferece espaços para a interação 

de diversas camadas da população com a missão de promover o bem-estar do 

trabalhador do comércio/serviços juntamente com sua família. 

 Traça metas de fortalecer e incentivar a capacidade da própria pessoa 

de melhorar suas condições de vida. Também oferece serviços que contribuem para 

o bem-estar de seu público, melhoria na qualidade de vida, aperfeiçoamento 

(moral e cívico) sem deixar de lado o enriquecimento e difusão da produção 

cultural. Dentre eles estão: esporte, cultura, cursos para usuários da terceira 

idade, adulto e infantil, alimentação, artes, lazer, odontologia, desenvolvimento 

infantil, esportes, educação ambiental, turismo social, acesso livre à internet 

(como forma de inclusão digital) para todas as faixas etárias.  

 

6. LINHAS DE ANÁLISE 

 Quando tratamos de pictogramas, a própria palavra pictograma nos 

remete à síntese visual e, portanto, a formas geométricas ou orgânicas 

simplificadas, tanto linhas como superfícies que formam as figuras, com alto 

contraste em relação ao fundo. O contraste é primordial no sentido de otimizar a 

percepção visual dos atributos das formas4. 

 Será importante considerar, na análise, as leis da Gestalt já que a partir 

delas, foi criado um método sensível e ao mesmo tempo racional que serve de base 

para uma possível leitura visual; e a Semiótica, que analisa significados atribuídos 

pelo homem. Tais leis permitem um meio de interpretação quanto à forma e 

significado do objeto ao destacar algumas categorias visuais que podem ser 

                                         
4 Podem ser considerados  atributos que caracterizam  uma forma: sua configuração,  contorno, 
silhueta (quando tridimensional), textura, cor, proporções e dimensões. 
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relacionadas ao sucesso, ou não, do entendimento da mensagem. Considerando-se 

a variável forma. Quanto mais organizada for a disposição dos elementos visuais 

que representam um objeto, mais rápida e fácil será o nível de 

compreensão/interpretação de leitura e maior será o índice de pregnância, 

facilitando o entendimento da mensagem que se quer passar (GOMES, p.37).  

Podemos exemplificar com alguns pictogramas encontrados nos SESC, inclusive 

alguns que estão presentes na ficha de entrevista que causaram estranhamento 

para mim – dessa forma criei uma situação como aquela que espero encontrar na 

pesquisa de campo. 

 A primeira sensação que nos causa ao deparamos com estes pictogramas 

é de estranhamento, por primeiramente não pertencer a um estilo gráfico comum 

nem padrão.  

           

Figura 1– Pictogramas encontrados no SESC da Vila Mariana que identificam o banheiro masculino, sala 
de música e o banheiro feminino, respectivamente.  

 O desenho do pictograma e ́ inserido em uma a ́rea quadrada ilusória que 

conte ́m todos os elementos gra ́ficos. Esta área dispõe de ve ́rtices arredondados, 

com o objetivo de focar a atença ̃o somente no pictograma. Em um quadrado de 

ve ́rtices retos, como uma ilusão de ótica, sentiríamos eles se distanciarem criando 

uma sensac ̧a ̃o de dispersão. 

 Seu desenho se dá por meio de linhas predominantemente curvas e 

incompletas, porém, mesmo com esses “buracos”, vazios, a figura pode ser 

entendida. Pois pela lei do fechamento, é possível distinguirmos partes sem que 

estejam totalmente desenhadas e “fechadas”, “acabadas”. Mesmo com uma 

abertura, pode-se enxergar uma forma completa e fechada. 

 A varia ́vel de fechamento e ́ essencial para a formac ̧a ̃o de unidades, pois 

por meio dela, a organizaça ̃o que se tem das formas abrangem para uma 

determinada ordem espacial, resultando assim em todos, conjuntos fechados. E ́ 

importante não confundir a sensaça ̃o de fechamento sensorial, referente a lei da 
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Gestalt, com o fechamento fi ́sico, como o contorno dos elementos que constituem 

os objetos, e estão presentes em praticamente todos os tipos de formas destes 

objetos. Com uma ordem estrutural definida, podemos obter a sensac ̧a ̃o de um 

fechamento visual, por meio do agrupamento dos elementos, constituindo assim 

uma figura mais completa, fechada. No caso do pictograma, o agrupamento do 

resultado da composiça ̃o da cabeça com o que a atinge, que é a mensagem, 

representada pelos pontos e curvas. 

 Por exemplo, se olharmos para o primeiro pictograma, percebemos que 

trata-se de um rosto humano, pela própria silhueta formada e traços que mostram 

ser os olhos ligando-se ao nariz, que nos leva automaticamente a percebermos a 

boca, o queixo e o pescoço. Estabelecendo uma combinação de elementos, uma 

identidade, dada por meio de seu estilo gráfico e pela continuidade do ligamento 

dessas partes. Sendo assim, percebemos que constitui-se de um rosto mesmo na 

ausência de sua outra metade. 

 

 

 Percebemos ainda, que trata-se de um rosto masculino, por dois 

motivos: o primeiro por sua própria localização, por indicar o sanitário masculino; e 

o segundo, por provavelmente estar próximo ao sanitário feminino, o qual 

apresenta detalhes adicionais: 
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 Detalhes e curvas que descrevem um desenho mais curvilíneo, delicado, 

com o intuito de apresentar um movimento feminino. Como podemos observar os 

dois pequenos traços curvos e diferenciados que formam a boca, e pela direção 

automática que o olhar faz para as três linhas paralelas e espiraladas que fazem o 

movimento descer ao lado da cabeça formando o cabelo, com um mesmo espaço 

entre elas dando volume ao mesmo. 

 Cada uma dessas partes dependem da organização, da estrutura de como 

o conjunto está organizado. A exemplo do mesmo pictograma acima, pode-se dizer 

que o perfil, a posição em que o rosto se encontra é relevante, poderia estar de 

lado, por exemplo. Mas pelo fato da existente diferenciação que se tem entre 

ambos os rostos (masculino e feminino), tê-los “desenhado” de frente enfatiza a 

importância de distinguirmos, no caso, em que banheiro entrar, a julgar pelos 

detalhes de cada pictograma. Um deles possui traços que indicam cabelo (longo) e 

até brincos. A estrutura pode ser entendida como uma configurac ̧a ̃o do campo 

perceptivo, um todo, a partir da organizaça ̃o das partes, dos elementos que 

constituem o pictograma e seus respectivos significados, a fim de se obter um 

conjunto, uma fami ́lia. As forças de organização dados pela forma tendem a se 

dirigirem, o quanto permitirem as condições dadas, no sentido do equilíbrio visual 

e da harmonia. 

 Significados estes que podem ser diferentes, porém com formas iguais, 

que é apresentado por quatro pontos circulares iguais ou extremamente 

semelhantes, sendo: os dois pontos que formam os olhos, o ponto que forma o 

brinco e o que forma a cova do queixo. Pela posição que ocupam, é possível 

perceber que função exercem, qual seu significado. Num contexto real, sabe-se 

que olhos, brincos, e detalhes de alguma parte de nosso rosto são diferentes.      
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 No caso do pictograma a seguir, pode-se dizer que seu significado fica 

mais evidente que os dois anteriores, mesmo partindo da mesma construção 

gráfica, sua figura nos remete automaticamente à duas notas musicais, 

representando um local/estabelecimento referente à música. Mesmo diante de 

diversas interpretações, como “salão de dança”, “som”, “cifra musical”, etc; o 

resultado final comum para todos, será a palavra “música”. A facilidade de 

expressão dessa figura, se dá, pelo próprio estilo do desenho com linhas curvas, 

com apenas o contorno; e provavelmente, pela simplicidade e percepção simbólica 

(a nota musical) se comparada com os dois pictogramas anteriores. 

 

           

 

 Outra variável e ́ a semelhança, e ́ por meio dela que a construção de 

unidades se forma e, por isso, neste caso, visa estabelecer agrupamentos de 

componentes parecidos, semelhantes. 

 

     

Figura 2– Pictograma encontrado no SESC do Bom Retiro que identifica o uso de telefone. 

 Neste pictograma podemos perceber o conjunto central pelo qual nossos 

olhos se fixam mais, que são os nove retângulos horizontais que formam os botões 

onde estariam localizados os números, e nas laterais, manchas que representam as 

estruturas do telefone usadas para ouvir e responder. Esse agrupamento de 

elementos são mais facilmente percebidos pelo semelhança cromática, reforçado 
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pela variável de proximidade, que concorre com a de semelhança pela unificação 

de um todo, a formação de unidades, daquilo que está sendo visto, proporcionando 

um sentido de ordem, harmonia e equilíbrio visual. 

 Em condições iguais, seja por tamanho, cor, forma, direça ̃o, peso, 

dentre outros, ou seja, estímulos semelhantes entre si, terão maior facilidade de 

serem agrupados, de constituírem partes, unidades, de um todo.  

 Figuras pictóricas são reduzidas para formas geométricas conhecidas 

como o quadrado, triângulo equilátero e o círculo. As formas dos pictogramas são 

desprovidas de detalhes individuais de representação ou de um todo, destacando 

aqueles que são mais facilmente memorizáveis, que estendem-se à categoria do 

objeto em questão. Desse modo, tomando como exemplo a representação de uma 

figura humana, a cabeça se reduz a um círculo, o tronco masculino a um 

retângulo, o feminino a um triângulo. Os membros como mãos e pés são 

ignorados, são usadas faixas. Isto se explica pelo fato dos pictogramas serem, ao 

mesmo tempo, imagem de algo e expressão de um conceito. A imagem se 

caracteriza pela individualização dos detalhes, mas o conceito se expressa pelo 

genérico da identidade. (SOUZA, p.178). 

 

                  

Figura 3– Pictograma encontrado no SESC de Itaquera que identifica o uso de ducha, pós piscina. 

 Pela organização perceptiva da forma, podemos observar a impressão 

visual dada pelo processo da variável de continuidade. A ligação de pequenos 

elementos à forma do triângulo, que se sucedem por meio da organização 

perceptiva de modo coerente  que se tem da forma, sem interrupções ou quebras 

na sua trajetória, no seu ritmo, na sua fluidez visual. Neste conjunto, podemos 

perceber que a organização desses pontos convergem para a base (triângulo) que 
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liga-se a uma linha curva, nos remetendo a compreender que seja a figura de um 

chuveiro. 

 Já sob o ponto de vista da Semiótica, além de considerar-se uma ciência 

que tem como objeto de análise todas as linguagens possíveis, entra também para 

se entender como as pessoas de diferentes culturas enxergam essas manchas, essas 

figuras, que podem resultar em um pictograma. 

Sob este ângulo, independente do surgir por acaso ou o estar procurando, tal 

processo acontece por meio de três níveis. Num primeiro momento, chamado de 

Primeiridade, diante de uma imagem e por livre consciência da linguagem, a 

mente passa por uma primeira apreensão das coisas, através de uma percepção 

simples, direta e intraduzível, um sentimento imediato. No pictograma, à primeira 

vista, percebe-se traços que formam contornos de uma expressão humana de perfil 

lateral, percebido pela posição de manchas que remetem à uma orelha e à um 

olho. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Pictograma, encontrado no SESC da Vila Mariana que identifica a “sala a”. 

 E outros elementos como uma família de pontos próximos ao olho, e 

curvas paralelas próximas à orelha. É um momento do qual não se sabe nomear o 

que é, o que significa, passa muito rápido pela mente. Uma sensação de 

estranhamento em que lhe é atribuído qualidades. No nível de Primeiridade, esta 

figura pode ser considerada um ícone, pois o objeto aparece como simples 

qualidade na sua reação como objeto. Com possibilidade de se fazer diversos tipos 

de leituras, geram uma impressão, que não pode ser dita como certa ou errada. 

 Com o impacto sentido a essas primeiras características, parte-se para a 

ação (mensagem emitida pelo pictograma) e reação ao que aconteceu, ao que foi 

visto (efeito causado pela mensagem), o conflito diante do fato externo com o eu 

interior. O termo “sala a” subtende-se que seja um local de aprendizado, onde 
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costuma-se reunir uma quantidade especifica de alunos e um instrutor, educador. E 

se olharmos para a figura pictográfica, temos a forma de uma única cabeça, e 

focaliza essencialmente nela, mostrando inclusive, olho (à direita) e orelha (à 

esquerda), indicando a ação de aprender o que está sendo ensinado, que para isso 

utilizamos basicamente a visão (indicada pelos “pontinhos”) e a audição (indicada 

pelas curvas, como emissão de sinais) para captação, absorção e fixação do 

conteúdo. Pode ser considerado um índice, quando atinge o nível de Secundidade, 

pois nesta etapa indica uma outra coisa com o qual ele está ligado, há entre eles 

uma conexão de fato. O índice reconhece, informa e aponta para o objeto. 

 Por último, na Terceiridade, a mente encontra-se na razão, a forma 

racional de interpretação, faz a meditação, a síntese intelectual entre a 

Primeiridade e Secundidade, por meio dos porquês”, do questionamento. Se 

compararmos a montagem que foi feita deste pictograma com a mensagem que ele 

sugere, possibilita uma interpretação confusa, pois ao se ler “sala a”, forma-se na 

mente uma imagem com a ideia de um local sintético, provavelmente fechado, 

com mesas, cadeiras e um quadro negro. Tendo isso em mente, e direcionando o 

olhar para o pictograma, leva ao questionamento do porque tal figura. Ao invés de 

incluir simplesmente uma figura com a ideia de uma sala, foi inserido de uma única 

cabeça, e elementos com a função de sinais que esta absorve, resumidamente, o 

que acontece dentro de uma sala de aula. Ou seja, referiu-se o que se faz neste 

local. Por meio de associações de ideias, podendo ser efetivas em determinados 

meios por convenção e reconhecimento, o pictograma pode ser considerado um 

símbolo. 

 Nele também se percebe a ausência de estilização, detalhamento, ruídos 

visuais que, além de se distanciarem da realidade, comprometem a leiturabilidade, 

consequentemente, tornando mais difícil seu entendimento e memorização. Pelo 

seu estilo gráfico inovador e ousado, é importante observar que considerando 

diferenças culturais e sociais, seus elementos podem sugerir significados diversos, 

ou até mesmo, dependendo do ponto de vista, significados contrários. Assim, pode-

se dizer que este pictograma possui uma estética diferenciada, fugindo um pouco 

dos padrões universais, como por exemplo, pictogramas de placa de trânsito. 

Mesmo sendo de aspecto diferenciado, pode-se dizer que este pode constituir uma 

unidade com parâmetros resultantes de uma família e uma identidade. 
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7. DESCRIÇÃO GERAL DAS ENTREVISTAS 
 

 Conforme proposto no projeto de pesquisa, os entrevistados foram 

visualmente estimados e aleatoriamente escolhidos como representantes das 

quatro categorias de faixas etárias. Na ficha há espaço para confirmação da 

estimativa – crianças (6 a 13 anos); jovens (13 a 25 anos); homens e mulheres 

adultos (de 25 a 50); e a partir de 50 anos. As outras três questões dirigidas e 

abertas têm por objetivo conhecer o nível de escolaridade (resposta aberta) e com 

que frequência a pessoa visita aquela unidade do SESC e se conhece outras? 

 Na mesma folha A4, os pictogramas foram apresentados impressos, em 

tamanho correspondente àquele que pode ser encontrado em placas de sinalização 

direcional, com espaço embaixo de cada um para o registro das respostas do 

entrevistado a respeito do que interpreta. A facilidade e dificuldade de 

interpretação dos significados dos pictogramas são considerados pontos relevantes 

nas entrevistas, dessa forma foram selecionadas 16 pictogramas, todos 

pertencentes ao SESC, no objetivo de saber o que para os entrevistados essas 16 

imagens significam. O critério de escolha dos pictogramas foram: diversidades de 

linguagens visuais; diversidades das situações, serviços ou setores representados; 

linguagem padrão; e um dos pictogramas, por estar fora do contexto. A ficha está 

no apêndice deste artigo. 

 Ainda, partiu-se do princípio que as entrevistas, caso se estendessem 

além dos dez minutos sugeridos, não causariam incômodo aos frequentadores, além 

disso, mostrou-se grande interesse por parte dos próprios entrevistados, no assunto 

pesquisado a tal ponto que a conversa teve que ser interrompida por mim. 

 Após os primeiros contatos, foram avaliados três pontos importantes que 

contribuíram para a qualidade e resultado das entrevistas definitivas. 

Primeiramente, foi realizada em um domingo no período da manhã, e o número de 

pessoas/usuários já era bastante significativo, o que facilitou um dos principais 

objetivos que constitui a entrevista: a diversificação das idades. A aproximação foi 

sempre tratando de abordar pessoas sentadas, a passeio ou aparentando estar sem 

compromisso. Um ponto observado foi a notável receptividade das pessoas, mesmo 

na companhia da família ou amigos. Não só foram receptivos, como também 
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demonstraram interesse no conteúdo da entrevista, por exemplo, se as imagens 

apresentadas realmente existiam. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foi observado um grande interesse no projeto por parte dos 

entrevistados e funcionários, mesmo tratando-se de um assunto que poucas pessoas 

discutem ou percebem a importância que os pictogramas exercem sobre o local, a 

reação diante de um projeto com este, além do interesse, os incentivaram a 

entender essas figuras, de um modo diferente que costumavam olhar. 

 Percebeu-se também, a importância e necessidade do embasamento 

teórico para se analisar um pictograma, a associação da teoria à prática, mesmo 

que cada um de nós tenhamos uma interpretação própria de um determinado 

pictograma, as teorias enriquecem nosso repertório visual e perceptivo. E o 

desconhecimento de muitos entrevistados a respeito do tema e respostas que 

dificilmente poderão ser julgadas corretas ou não. A experiência adquirida permite 

relatar, de modo organizado e objetivo, o processo e vivências. 
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10. APÊNDICE 

Modelo da ficha de entrevista  
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