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Resumo 

O designer gráfico participa do cenário visual contemporâneo mobilizando diversas 
ferramentas como, por exemplo, a fotografia, cujo principal efeito é a aparente 
semelhança com o mundo real. No setor editorial, livros de ficção também buscam, 
por vezes, a verossimilhança. Assim, procuramos responder: como designers 
gráficos utilizam os recursos fotográficos na produção de seus projetos de capas de 
livros de ficção? Por meio de uma análise semiótica das imagens, averiguamos que 
nos projetos de design gráfico a fotografia é apenas uma das mais diversas técnicas 
e elementos visuais disponíveis para a elaboração de um projeto. Por meio do seu 
uso, o designer é capaz de jogar entre a criação ficcional e a realidade factual, da 
mesma forma como o autor do livro se vale da verossimilhança como recurso 
literário.  
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1. Introdução 

O surgimento da fotografia foi resultado de uma busca pela fixação de imagens do 

mundo exterior sem a interferência da mão humana (MACHADO, 1984). Assim, ela 

era inicialmente caracterizada como o meio de produção de imagens que mais se 

aproximava do real, graças à sua natureza automatizada, característica de 

objetividade e neutralidade (DUBOIS, 1994). Porém, desde a sua invenção, discute-

se a natureza sígnica da fotografia; seja para reflexão ou informação, objetiva ou 

subjetiva, ela sempre representa um referente e traz consigo uma mensagem. 

 Nota-se que a fotografia é técnica privilegiada na composição de capas 

de livros. É interessante apontar que mesmo em obras de ficção, que não buscam 

retratar fatos verídicos, o uso de fotos na capa é disseminado. Diante dessa 
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impressão, o objetivo primário desta pesquisa foi compreender como as 

características específicas da fotografia como linguagem contribuem na construção 

sintática e semântica de projetos de design gráfico, especificamente de capas de 

livros de ficção. O problema de pesquisa pode, portanto, ser formulado da seguinte 

maneira: como designers gráficos utilizam os recursos fotográficos na produção de 

seus projetos de capas de livros de ficção? Assim, apresentamos um estudo 

exploratório sobre esse tema, utilizando uma metodologia baseada em abordagem 

qualitativa e executada por meio de análises de imagens de um grupo específico de 

produtos presentes no universo descrito3. 

 

2. A fotografia como signo 

Podemos elencar três momentos da análise da fotografia, identificadas por 

Dubois (1994) como: a fotografia como espelho do real, a fotografia como 

transformação do real e a fotografia como traço de um real. Trata-se de uma 

classificação histórica de natureza semiótica, compreendendo a fotografia como 

um signo. Em seu primeiro discurso, no início do século XIX, a fotografia é 

considerada como a imitação mais perfeita da realidade. Será classificada como 

ícone pelo filósofo Charles Sanders Peirce, por conta de sua relação de extrema 

semelhança com o real.  

Um pouco mais tarde, já no século XX, a fotografia é definida como 

“princípio de uma verdade anterior”, construindo significados como discurso. Na 

classificação de Peirce (1994), a fotografia poderia ser entendida como símbolo, o 

qual deve necessariamente ter sido ensinado para ser capaz de produzir sentido.  

Por fim, a última e mais recente fase tem em sua fundamentação as ideias 

do próprio Pierce. Dentro de sua categorização tripartida dos signos, acaba por 

considerar a fotografia eminentemente como um índice. A foto é aqui entendida 

como um objeto que trabalha com um realismo referencial, aponta mais do que 

mimetiza. Assim, o referente passa a se tornar único, singular e inesquecível. 

Dessa forma, nesse último momento, a foto se apresenta como um traço do 

real, por apresentar de fato um contato com a realidade no momento de sua 

                                         
3 Vale destacar que este artigo deriva de um estudo mais amplo no âmbito do Programa de Iniciação 
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com designers que usam a fotografia em projetos de capa de livros de ficção. Os resultados dessas 
entrevistas, no entanto, não estão descritas neste texto. 
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formação. Pierce afirma que tal classificação se justifica pela natureza técnica do 

processo fotográfico, ou seja, pelo fato da fotografia ser uma impressão luminosa 

(DUBOIS, 1994). Também Roland Barthes (2010, p.92) assumirá essa perspectiva: “A 

fotografia não rememora o passado (não há nada de proustiano numa foto). O 

efeito que ela produz em mim não é o de restituir aquilo que é abolido (pelo 

tempo, pela distância), mas o de confirmar que aquilo que vejo existiu realmente”. 

As transformações tecnológicas que operam a passagem das chapas 

sensibilizadas dos daguerreótipos às imagens registradas e armazenadas 

digitalmente em câmeras digitais, aparelhos celulares e computadores causaram 

mudanças significativas no lugar da fotografia na cultura contemporânea. A 

onipresença da imagem fotográfica altera seu significado e seus usos, incorporando 

à iconografia pós-moderna uma nova forma de se pensar e fazer o visual. Com a 

tecnologia digital e a troca do filme fotográfico por um sensor, algumas indagações 

surgem, como por exemplo a questão do contato físico com o referente por meio 

da luz não existir mais, além da imagem passar a ser um produto de um código 

binário. Assim, Fontcuberta escreve que “a fotografia analógica se inscreve e a 

fotografia digital se escreve” (FONTCUBERTA, 2012, p. 64). 

Ribeirete (2007) afirma que a fotografia transformou a imagem de várias 

maneiras, até o ponto de torná-la uma mercadoria ambulante e barata, o que 

ironicamente acabou suprimindo das imagens parte do seu poder simbólico 

tradicional. Desse modo, é possível constatar “uma característica fundamental da 

lógica da circulação de informações e signos na modernidade e, mais ainda, na pós-

modernidade: o esvaziamento do sentido não pela sua supressão, mas pela sua 

propagação ilimitada” (ORMEZZANO et al., 2007, p.3). 

Por outro lado, o que antes levava tempo para ser revelado e possuía 

intervalos angustiantes entre o clique e a experiência consumada da imagem passa 

a ser mais imediato. A fotografia digital é a única que permite maior margem de 

correção do acaso e dos erros, pois antes de imprimi-la (se, de fato, ela for 

impressa) podemos inspecioná-las na tela e dar nossa aprovação. (FONTCUBERTA, 

2012). Assim, Fontcuberta enuncia que “a imagem digital já não compartilha as 

funções essenciais da fotografia direcionadas a autenticar a experiência” 

(FONTCUBERTA, 2012, p.65). Ela “recria uma ficção; uma ficção que o espectador 

despreparado tomará como autêntica” (FONTCUBERTA, 2012, p.65). 
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3. O design gráfico e o design da fotografia 

Segundo Rafael Cardoso, “o design nasceu com o firme propósito de pôr 

ordem na bagunça do mundo industrial” (CARDOSO, 2012, p.15). Escorel aponta 

que o designer gráfico parte do princípio da organização, “ele deverá conjugar 

linguagens originalmente independentes entre si como a fotografia, a tipografia, a 

ilustração” (ESCOREL, 2000, p.65). Dessa forma, o designer é definido a partir de 

dois grupos de interferências: o de caráter contextual; e o de caráter pessoal. O 

primeiro é caracterizado por aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e 

tecnológicos. Já a interferência de caráter pessoal é representada pela maneira 

como uma personalidade criadora reage aos fatores das interferências de caráter 

contextual, a fim de oferecer alternativas únicas para os problemas comuns 

(ESCOREL, 2000). 

Portanto, ao pensar em design, devemos elencar a importância da tecnologia 

e da cultura na construção do significado comunicado. A tecnologia influencia o 

designer proporcionando várias ferramentas diferentes para o profissional, entre 

elas “computadores, softwares, câmeras, sensores, [...] rede Internet” 

(DOMINGUES et al. 1997, p.17). Além disso, o design é resultado dos avanços 

tecnológicos e das transformações dos hábitos de consumo da sociedade, pois esses 

modificam os meios de produção de bens e serviços. Assim, paralelamente ao 

desenvolvimento científico e suas consequências nos aparatos técnicos, o designer 

foi gradativamente conquistando espaço na comunicação, sobretudo na visual.  

Segundo Philip Meggs, “A invenção da fotografia – e, mais tarde, os meios de 

impressão de imagens fotográficas – expandiu o significado da documentação visual 

e das informações ilustradas” (MEGGS, 2009, p.175). Contudo, antes da fotografia 

começar a ser impressa em editoriais e comunicações publicitárias, ela foi usada 

como ferramenta no desenvolvimento de ilustrações xilográficas. Segundo Meggs, 

“durante os anos 1860 e 1870, xilogravuras feitas com base em fotografias 

passaram a vigorar na comunicação de massa” (MEGGS, 2009, p.190). Mais tarde, 

graças aos primeiros passos dados pela xilogravura, foi criada uma retícula que 

proporcionava a ilusão de tons contínuos, possibilitando reproduzir a fotografia em 

sua integridade (MEGGS, 2009). 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

5 

Por outro lado, poder refletir com exatidão o mundo externo e isolar um 

momento único no tempo passou a não ser suficiente para alguns fotógrafos do 

século XIX. Foram eles que passaram a introduzir as preocupações do design na 

fotografia, de forma a expandir as fronteiras estéticas e comunicativas desse novo 

meio (MEGGS, 2009). 

 

4. A capa no projeto editorial 

Durante a maior parte do século XIX, por conta da rápida expansão do 

público leitor e do estado econômico, o design não era levado muito em 

consideração pelas editoras americanas e europeias: seus esforços se concentravam 

nas grandes tiragens e preços baixos. No fim do século XIX, a qualidade da 

produção dos livros decaiu ainda mais. Porém, graças aos esforços de alguns 

designers importantes da época, os livros começaram a sofrer certa revitalização 

após o início do século XX, de forma que algumas edições puderam ser tratadas 

como um objeto de arte com produção limitada, valorizadas em função do 

movimento arts and crafts (MEGGS, 2009). Segundo Meggs, na época “advogavam-

se o design e um retorno aos ofícios manuais e abominavam-se os bens ‘baratos e 

vis’ da produção em massa da era vitoriana” (MEGGS, 2009, p.216). 

Na indústria editorial, a criação de um livro se dá por diversos profissionais, 

dentre eles os designers. Andrew Haslam afirma que “o livro impresso é um 

produto resultante de um processo colaborativo” (HASLAM, 2007, p.13). Portanto, 

dentro desse processo, além do designer, é possível elencar diversas figuras 

importantes, como: agentes literários, bancos de imagem, editores, diretores de 

arte, pesquisadores de imagens, fotógrafos e gerentes de produção editorial – todos 

se referem a cargos ou instrumentos integrantes do processo e que de alguma 

maneira se relacionam à figura do designer. Este pode ser entendido como um 

profissional responsável pela execução do projeto, que cuida da aparência, da 

forma de apresentação, do posicionamento dos elementos na página, do formato e 

do acabamento (HASLAM, 2007). 

As primeiras capas surgiram por uma necessidade de manter as folhas de 

pergaminho estendidas, para evitar que elas ficassem onduladas, assim os 

conjuntos eram costurados e amarrados entre duas tábuas de madeira. Mais tarde, 

as capas ganharam mais uma finalidade, elas começaram a ser ornamentadas e 
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incrustadas com medalhões indicativos da propriedade do escrito (FERNANDES, 

2001). Por volta do ano de 1760, com o surgimento da litografia, a industrial 

editorial passa por uma evolução tecnológica em seus aspectos gráficos. A partir de 

então, era possível imprimir em larga escala, e o mais importante, com imagens 

dotadas de tons entre o preto e branco. Tal fato modifica drasticamente a indústria 

gráfica (FERNANDES, 2001). Nesse momento “os livros passam a ter, com uma 

freqüência muito maior que anteriormente, a colocação de páginas ilustradas entre 

os cadernos” (FERNANDES, 2001, p.15).  

Contudo, segundo Fernandes,  

Somente no século XIX o processo de encadernação é realmente 
industrializado. As capas passam a empregar com maior freqüência 
materiais como papéis de gramatura mais elevada e alguns tipos de 
tecidos. Surgem as primeiras capas ilustradas e o livro assume 
definitivamente o formato atual, composto por capas, lombada e miolo. 
Começaram a ser estabelecidos os direitos e propriedades sobre o texto e 
sobre as obras publicadas, com os ganhos de cada área profissional sendo 
determinados. Autores, editores, calígrafos, tipógrafos, encadernadores, 
diagramadores, ilustradores, capistas e as mais diversas funções e 
especialidades produtivas foram se estabelecendo, desenvolvendo suas 
técnicas e evoluindo em função dos avanços tecnológicos que se sucedem 
(FERNANDES, 2001, p.15). 

 

Neste mesmo século ocorre mais uma grande transformação no campo 

gráfico. Por meio da litografia, as fotografias passam a ser transferidas em pedras 

para serem reproduzidas (FERNANDES, 2001). Com a aproximação do século XX, 

surge um novo processo de impressão, originado a partir do desenvolvimento 

tecnológico dos princípios da impressão litográfica, o “offset”. Esse processo utiliza 

matrizes metálicas flexíveis, capazes de imprimir em diversos materiais, assim, o 

processo separa as cores das imagens originais em suas três tintas primárias (cian, 

amarelo e magenta) e as complementa com o preto. O resultado das imagens 

reproduzidas possui muita mais qualidade do que todos os outros processos 

anteriores, como também é o único capaz de reproduzir todas as imagens 

imaginadas, que antes eram impossibilitadas de serem impressas pelos processos 

tradicionais (FERNANDES, 2001). 

É importante destacar, a respeito das capas de livro, que a 

vinculação entre as imagens apresentadas pelas capas e o conteúdo do 
texto impresso nos cadernos do miolo somente passa a ocorrer, realmente 
de forma marcante e contínua, com o advento da “industrialização” da 
litografia e com a fusão das atividades de impressão do miolo e de feitura 
da encadernação em algumas casas editoras, em meados do século XIX. 
Antes deste período o que se teve, com relação às funções desempenhadas 
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pelas capas de livros, era muito mais uma função de proteção e distinção 
da propriedade do objeto (FERNANDES, 2001, p.17 e 18).  

 

Portanto, fica claro que o pensamento central dos editores, encadernadores, 

ilustradores e capistas sempre foi o de conferir a cada livro proteção e 

diferenciação por meio de seus aspectos externos e do imaginário sugerido por suas 

capas, fotografias, projetos gráficos e ilustrações (FERNANDES, 2001). 

 

5. Metodologia 

Neste artigo, são relatados parte dos resultados obtidos a partir de pesquisa 

empírico-documental, consistindo em análises qualitativas de capas de livros de 

ficção. Apoiados no ferramental teórico da semiótica, estudou-se o uso e sentidos 

possíveis da foto nos projetos selecionados, buscando compreender a maneira 

como a linguagem fotográfica é mobilizada na sugestão de universos ficcionais.  

Dada a relevância do prêmio Jabuti para o mercado editorial brasileiro, 

tomamos o mesmo como base para a definição do corpus desta pesquisa. Dessa 

maneira, levantamos os projetos premiados da categoria “capa” em um período 

que compreende dez anos (de 2006 a 2015). Dentre eles, selecionamos as quatro 

capas de obras de ficção que possuem fotografias, procurando entender quais 

especificidades desse elemento de representação contribuem para a construção do 

significado nos projetos. Como forma de expandir o corpus analítico, assim 

aprofundando a exploração proposta por esta pesquisa, optamos por analisar outras 

capas da Editora Bertrand Brasil, em conjunto com a Babilônia Cultura Editorial. 

Durante os levantamentos exploratórios, identificou-se uma série de capas de 

ficção com fotografias que foram fruto dessa parceria e que resultaram em 

reconhecimento em premiações diversas. Assim, foram acrescentadas três capas ao 

corpus, o qual passa a ser formado por sete projetos ao todo (Quadro 1). 

Por fim, resumidamente, os aspectos observados nos documentos a seguir se 

referem aos níveis denotativos e conotativos da imagem, de forma que a análise 

parte de um inventário de elementos literais identificáveis no material. Em 

seguida, passa para os níveis mais altos de significação, que a partir do inventário 

deve responder diversas perguntas relacionadas a cada elemento. Além disso, 

também é analisada a fotografia fora do contexto, de forma a responder que 

categoria sígnica parece predominante e suas características técnicas básicas.  
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Ano Posição 
(Prêmio 
Jabuti) 

Título Autor Design da 
capa 

Editora 

2006 3º Shalimar, o equilibrista Salman Rushdie Victor Burton Cia das letras 
2007 1º Ferdydurke Witold 

Gombrowicz 
Elisa Cardoso 
e Kiko Farkas 

Cia das Letras 

2010 3º Os espiões Luis Fernando 
Verissimo 

Rodrigo 
Rodrigues 

Objetiva 

2013 1º Perseguição: O fogo amigo 
das lembranças 

Alessandro 
Piperno 

Retina 78 Bertrand Brasil 

2012 - A festa do século Niccolò Ammaniti Babilonia  Bertrand Brasil 
2013 - Iscas vivas Fabio Genovesi Babilonia  Bertrand Brasil 
2013 - O homem visível Chuck Klosterman Babilonia  Bertrand Brasil 
Quadro 1 – Projetos que integram o corpus analítico da pesquisa 

 

6. Análise documental das capas 

A partir da análise dos dados, nota-se que a fotografia tem valor expressivo 

que transcende a representação documental, o que justifica o volume considerável 

de fotografias em capas de ficção (quatro entre dez premiadas). 

 

6.1 Perseguição: o fogo amigo das lembranças 

 

Escritor: Alessandro Piperno 
Projeto: Retina 78 
Editora: Bertrand Brasil 
Ano de publicação: 2012 

 

Na foto, é possível ver um carro branco estacionado, junto a uma confusão de 

marcas de pneus, sugerindo curvas rápidas e freadas repentinas. Confronta-se na 

imagem o caos das marcas com a fixidez do veículo, induzindo a algumas reflexões: 

as marcas pertencem a este carro? Por que ele percorria caminho tão errático? O 

que o levou a parar? A posição vertical do automóvel provoca o observador, por sua 

direção antinatural. 

Há na composição um jogo de contrastes duais: movimento versus estagnação, 

branco versus preto, rigidez versus flexibilidade. Portanto, a capa sugere a 
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estagnação de um movimento de transformação, aquele que uma vez era exercido 

pelas rodas do carro que demarcaram a página.  

A fotografia é predominantemente icônica, pois sua relação de semelhança 

entre significante e significado é ressaltada. Porém, é curioso notar que a 

representação das marcas de pneus pode ser ilustrativa de um signo indicial, uma 

vez que indica, via contiguidade física, a presença anterior de um carro em 

movimento. Nos aspectos técnicos da imagem, ela apresenta tonalidades variadas 

entre preto e branco e uma luz dura que delimita o contorno do objeto de forma a 

proporcionar maior contraste entre fundo e imagem. Portanto, a fotografia como 

um todo produz um sentido de um carro estagnado, com certa rigidez e dureza em 

suas formas. 

 

6.2 Os espiões 

 

Escritor: Luís Fernando Veríssimo 
Projeto: Rodrigo Rodrigues 
Editora: Objetiva 
Ano de publicação: 2009 

 

Nesta capa, vê-se uma figura humana escondida atrás de um poste. O título 

da obra, “Os espiões”, também se esgueira atrás do objeto, fazendo coincidir o 

“O” com a cabeça do homem. Sugere que a figura é um dos espiões enunciados no 

título, alguém que nos espia, mas que nós não vemos e de quem não temos mais 

conhecimentos sobre. 

A foto é predominantemente indicial, pois a relação entre o significante e o 

significado é de contiguidade, uma vez que o objeto possui um realismo 

referencial. Novamente, é interessante notar como a denotação da foto aponta 

para um contexto sígnico tipicamente associado ao índice, que é a investigação. O 

paradigma indicial (entendido como modo de pensamento afeito aos vestígios) 

frequentemente faz referência ao médico e ao detetive, cujos ofícios se fundam 

sobre a análise de rastros, de índices.  
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Nos aspectos técnicos da imagem, ela apresenta cores contrastadas, porém 

um tanto sem saturação, de forma que a luz cria sombras suaves. Aqui, ao 

contrário do que se vê em Perseguição, o jogo de luz sugere integração entre 

sujeito e contexto, mais camuflagem do que contraste. A própria tipografia e sua 

aplicação também joga com a noção de assimilação, uma vez que simula a 

linguagem gráfica do estêncil projetado sobre a textura do muro.  

A respeito da composição, do papel do visor e do uso dos espaços, é possível 

perceber o posicionamento lateral do ponto de interesse, de maneira a respeitar a 

importância do espaço “em branco” preenchido pela parede vazia, a qual sustenta 

os textos. Ainda é possível perceber duas linhas bastante demarcadas, que 

conduzem o olhar na imagem, a primeira delimitada pela forma do poste, que 

corta a capa de cima a baixo, e a segunda delimitada pela calçada, que traz peso 

ao rodapé e estabilidade à imagem. A textura da parede, em conjunto com as 

sombras suaves, trazem maior nível de detalhamento à imagem de forma a 

contribuir para a composição geral da cena. A forma do poste em conjunto com a 

do homem cria certo mistério, fazendo referência ao nome do livro. Portanto, a 

fotografia como um todo produz um sentido de suspense, mais por aquilo que 

esconde do que pelo que revela. 

 

6.3 Ferdydurke 

 

Escritor: Witold Gombrowicz 
Projeto: Elisa Cardoso e Kiko Farkas 
Editora: Companhia das Letras 
Ano de publicação: 2006 

 

Em um olhar, a capa traz à tona um mundo interior, misterioso e irreal, 

representado pela figura do menino espelhada ao centro. A fotografia tem um 

tratamento predominantemente simbólico, pois, apesar de reconhecermos a figura 

de um menino no primeiro plano, a duplicação da imagem causa estranhamento e 
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marca a significação da imagem de maneira mais forte do que sua referencialidade 

icônica ou indicial.  

Nos aspectos técnicos, a imagem apresenta cores em variações de preto e 

branco e alto contraste e saturação. É evidente a manipulação da imagem, a qual é 

espelhada ao centro, formando uma imagem simétrica e equilibrada. A luz 

contribui para demarcar a textura dos objetos em cena, criando maior nível de 

detalhamento. Portanto, a fotografia como um todo produz um sentido de reflexão 

interior e estranhamento. 

 

6.4 Shalimar, o equilibrista 

 

Escritor: Salman Rushdie 
Projeto: Victor Burton 
Editora: Companhia das Letras 
Ano de publicação: 2005 

 
É possível compreender que a capa sugere uma passagem, na qual o 

observador (posicionado no tapete) viajará em direção a um mundo 

desconcertante, fora dos padrões, conduzido pelo título da obra e as linhas curvas 

que se perdem no fundo preto.  

A imagem novamente estabelece um jogo entre a iconicidade das fotos dos 

objetos e do sentido simbólico dado pela sua montagem. O sentido da imagem não 

se dá pela semelhança entre significante e significado, e sim pela leitura arbitrária 

que fazemos a partir da disposição dos recortes fotográficos na forma de uma 

silhueta humana.  

Nos aspectos técnicos, as imagens apresentam desde sombras contrastadas a 

imagens chapadas, as cores variam muito por conta da quantidade de imagens, mas 

no conjunto estão presentes tons mais sóbrios e acinzentados. Todas as imagens 

foram recortadas e rearranjadas entre si para formarem a figura de um corpo 

humano. Portanto, as fotografias como um todo produzem um sentido de 

fragmentação e assimetria. 
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6.5 Iscas vivas 

 

Escritor: Fabio Genovesi 
Projeto: Babilonia Cultura Editorial 
Editora: Bertrand Brasil 
Ano de publicação: 2013 

 
 

A capa pode sugerir, na primeira visada, uma reflexão acerca das armadilhas 

da vida, onde todos os elementos se completam e se ligam, de forma a não possuir 

brechas e respiros, onde o homem se encontra estagnado e preso, portanto critica 

o papel dos homens e os chamam de “iscas vivas”. 

A fotografia é predominantemente icônica, pois não há ambiguidades na 

leitura das imagens no que diz respeito a seus referentes. Há clareza de 

representação tanto na figura humana quanto no arame farpado que o envolve. 

Nos aspectos técnicos, a imagem apresenta uma composição com o objeto 

centralizado, o que contribui para o equilíbrio da página. É possível perceber uma 

grande marcação de linhas que envolvem a figura do homem. O fundo preto cria 

um contraste significante em relação as cordas, por outro lado ele se mistura a 

figura do homem encapuzado. A luz é bastante dura, o que contribui para um ar 

dramático. Portanto, a fotografia como um todo produz um sentido de armadilha. 

 

6.6 A festa do século 

 

Escritor: Niccolò Ammaniti 
Projeto: Babilonia Cultura Editorial 
Editora: Bertrand Brasil 
Ano de publicação: 2012 
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É possível imaginar que a festa do século é um evento marcante, intenso e 

luxuoso. Demarcado por uma figura de grande poder ao centro, exercendo um 

movimento pontual de abrir a boca. 

A fotografia é predominantemente indicial, pois a relação entre o significante 

e o significado é de contiguidade, uma vez que o objeto possui um realismo 

referencial. Isso apesar das intervenções do designers sobre a imagem, que sugere 

elementos de ilustração sem se apagar as marcas da existência material do 

hipopótamo, representado justamente no momento de abertura da boca. Nos 

aspectos técnicos, a imagem apresenta a incorporação posterior da cor vermelha, 

que traz bastante intensidade à representação. Esta também é demarcada pela cor 

branca, que contribui para um maior contraste em relação aos variados tons de 

vermelho. Além disso, a luz da imagem contribui para o destaque da figura em 

relação ao fundo desfocado, como também a textura bastante detalhada. Portanto, 

a fotografia como um todo produz um sentido de soberania, intensidade, 

peculiaridade, luxuosidade, raridade, sensualidade e poder. 

 

6.7 O homem visível 

 

Escritor: Chuck Klosterman 
Projeto: Babilonia Cultura Editorial 
Editora: Bertrand Brasil 
Ano de publicação: 2013 

 

A capa oferece uma imagem incômoda, composta por olhos distribuídos em 

uma divisória de madeira. O formato dos olhos não são globulares; têm formatos 

irregulares que se assemelham a pedras. A imagem constitui um jogo intrigante 

com o título do livro, que lida justamente com o aspecto do visível.  

O uso da fotografia é predominantemente simbólico, uma vez que o sentido 

construído da associação entre olhos e pedras dispostas em uma grade exige uma 

leitura intertextual. Não se quer, com a fotografia, reproduzir fielmente uma 
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realidade banal, e sim construir uma imagem que intriga na medida do seu 

estranhamento para com o real.  

Nos aspectos técnicos da imagem, ela apresenta uma paleta de cor em tons 

azulados e esverdeados. Além disso, a luz contribui para a formação de brilhos 

presentes nos olhos. A composição é bastante equilibrada e demarcada por linhas 

que formam um grid padronizado. Portanto, a fotografia como um todo produz um 

sentido de uma gaveta onde são guardadas visões de homens. 

 

7. Considerações finais 

Com base na pesquisa, foi possível perceber que a fotografia é bastante usada 

em projetos de capas de livros, talvez por ser capaz de transmitir mensagens de 

forma marcante. O impacto da fotografia sobre os processos comunicativos e 

estéticos pode ser visto como relevante, mas a partir do momento em que ela 

passa pelas mãos do designer, não é mais um fim em si mesma. Dessa forma, como 

um meio, a fotografia passa a ser apenas mais uma das diversas técnicas 

disponíveis, e não necessariamente uma linguagem autônoma. Portanto, parece 

necessário estudar-se a junção da foto com outras técnicas e elementos visuais, 

além do texto, e não apenas ela em si. Talvez, só assim, possamos diferenciar e 

identificar mais a fundo as suas especificidades no contexto do projeto. 

A respeito dos livros de ficção e sua relação com a fotografia no aspecto da 

produção da imagem, não foram encontrados projetos de livros ficcionais com fotos 

extremamente produzidas que claramente representavam um universo ficcional. 

Isso é interessante, pois frequentemente a ficção usa como recurso literário a 

construção intrincada de universos consistentes. Por outro lado, não seria mais 

adequado à ficção o uso de ilustrações, cuja produção deixa patente a mão do 

ilustrador, independente da factualidade dos objetos retratados? 

Entendemos que o uso da fotografia na capa de obras de ficção acabam por 

reforçar o jogo literário da verossimilhança: da mesma forma como a ficção muitas 

vezes se propõe como narrativa inventada que poderia ser verdadeira, a fotografia 

traz com sua natureza indicial as marcas de uma realidade, mesmo tendo passado 

pelos filtros das objetivas e pelas mãos do designer. Assim, para os autores, a 

partir do momento em que a foto é inserida na capa de um livro de ficção, ela se 

torna fictícia, todos os seus aspectos são sujeitos a dúvidas, pois ela passa a 
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retratar um mundo irreal. Portanto, mesmo sendo uma foto de caráter indicial ou 

icônica, com a pós-produção, manipulação e tratamento de imagem, a foto não 

pode mais ser dita como sinônimo da verdade. 

Como diria Dubois, as fotos quase não têm significação nelas mesmas, o seu 

sentido é exterior, assim é necessário que ou o fotógrafo ou o designer façam a 

enunciação da imagem, seja por meio de técnicas fotográficas ou tratamento e 

edições posteriores. Dessa maneira, foi percebido que atualmente é raro não 

conseguir mudar algo em uma fotografia. Com as ferramentas de manipulação de 

imagem os designers podem operar modificações significativas, o que muitas vezes 

acarreta na diminuição da importância de captar suas próprias fotos, já que a 

enunciação pode ser produzida e manipulada em cima de uma imagem pré-

existente. Assim, a fotografia presente nos projetos de design acaba perdendo 

certos aspectos, dentre eles o da vivência e da descoberta do fotógrafo, e do 

diálogo entre o mundo interior do homem para o exterior, passando a ser um meio.  

No decorrer da pesquisa foram observados diversos aspectos similares entre o 

design e a fotografia, como especificações técnicas e elementos básicos e de 

composição presentes nos dois universos. Não é possível afirmar que o designer se 

apropriou integralmente da fotografia, mas sim que esta se modificou, passando de 

mera reprodução do real e instantaneidade para a reflexão e produção, por meio 

de técnicas de design. Assim, a fotografia passou a se encaixar nas necessidades do 

designer, a de criar uma enunciação e transmitir uma mensagem, de forma que o 

profissional de design passou a introduzi-la em seus projetos, o que poderia ser 

apenas mais um tipo de elemento visual, se não fosse por sua indicialidade e 

relação com o objeto real. Dessa maneira, a transformação da fotografia de 

imagem inscrita (fotografia analógica, dependente da sorte, instantaneidade) para 

imagem escrita (fotografia digital, produção e manipulação) pode ter sido uma das 

principais características que possibilitou o designer introduzi-la em seus projetos e 

usá-la de forma a escrever seus próprios enunciados. Portanto, a imagem digital é 

capaz de recriar uma ficção, não dependendo mais da sorte e podendo ser moldado 

de acordo com as vontades do designer ou fotógrafo. O resultado do projeto do 

designer, assim, se dará pela soma dos seus elementos, assim seu significado deve 

se dar pelo todo: conjunto de imagens, texto e elementos gráficos. O designer 

conjuga linguagens originalmente independentes entre si, de forma que o que uma 
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vez eram determinadas afirmações e interpretações, tornam-se diferentes 

afirmações e interpretações em conjunto. Nesse contexto, a tecnologia se mostra 

fundamental para a apropriação da fotografia pelo profissional de design, de forma 

que o uso da imagem na construção de significados passíveis de serem escritos foi 

possibilitado e facilitado por meio da fotografia digital. 

As capas de livro, que antes tinham como objetivo proteger e distinguir a 

propriedade do projeto, graças ao advento da “industrialização” da litografia e 

outros aspectos, passou a vincular as imagens presentes nas capas e o conteúdo do 

texto impresso nos livros. Portanto, acima de tudo, as capas foram criadas para 

proteger e distinguir, porém, apenas com a industrialização, as capas passam a 

ficar responsáveis por, também, representar o universo da obra. Assim, com o 

design sendo inserido no meio editorial, e com a fotografia se modificando, 

pudemos perceber algumas situações onde a fotografia passou a ser utilizada no 

lugar das ilustrações, beneficiando-se de seu poder de atração do olhar. 
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