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Resumo 

Nessa pesquisa, estudamos o modo como o design e a linguagem visual contribuem 
para a comunicação e atuam para a expressão dos valores e da identidade do 
Museu de Arte Moderna de São Paulo através do catálogo cultural Moderno MAM. 
Nos apoiamos em pesquisas de campo – ao Museu – e bibliográficas – de autores da 
área da linguagem, do design e da identidade visual; da relação entre design e 
cultura e de fatores contextuais do MAM-SP – para obter a base teórica necessária 
para executar os estudos e análises de oito catálogos, publicados entre 2014 e 
2015. Pudemos destacar a importância do design e da linguagem visual não 
somente para estruturar comunicações, mas para representar, pelas das escolhas 
visuais, instituições responsáveis pela criação do material.  
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INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, o design não se configura somente à produção de objetos 

físicos, mas também em interfaces comunicacionais, entre outras. Existem fortes 

laços entre os princípios da sintaxe visual e o design como informação, linguagem e 

comunicação, uma vez que essas abordagens lidam com a forma de percepção e 

                                         
1 Estudante do curso de graduação em Design da ESPM-SP. E-mail: sara.carli@acad.espm.br. 
2 Professora e coordenadora do curso de graduação em Design da ESPM-SP.  
  E-mail: analupinacci@espm.br.  



 

 

2 

expressão de significados através da organização espacial de elementos, fazendo uso 

de conceitos e ferramentas visuais adotadas com base nos objetivos da mensagem. 

A tarefa do designer em criar interfaces confortáveis para o público-alvo 

da mensagem se torna complexa, visto que depende de um estudo do perfil 

contextual do receptor, além de um vasto conhecimento na área de percepção. 

Quando tratamos, então, de um público heterogêneo em sua composição e com 

interesse pelo conhecimento, tal como os amantes de instituições culturais, a 

missão de comunicar fica ainda mais complexa e requer maior clareza organizativa.  

Para que esta relação entre as escolhas visuais adotadas, a função de 

comunicar e o projeto seja melhor percebida, essa pesquisa teve como objetivo 

geral estudar de que modo o design e a linguagem visual contribuem para a 

comunicação de instituições culturais e atuam para a expressão de seus valores e 

também sobre os acontecimentos e fatos culturais, em diálogo com seu público. 

Para isso, o presente estudo foi constituído por uma pesquisa qualitativa que 

envolveu as áreas exploratório, bibliográfico, visitas e pesquisa de campo e estudo 

de caso. 

Elaboramos uma pesquisa bibliográfica para estabelecer a fundamentação 

teórica constituída por autores do campo da linguagem, da identidade visual e do 

design como Gui Bonsiepe; Frascara; Paul Mijksenaar; Ellen Lupton; Donis A. Dondis e 

Alina Wheeler. Posteriormente, buscamos por fatores históricos e contextuais do 

MAM-SP e exploramos autores de metodologias para guiar nosso percurso e escolhas 

metodológicas. 

Através da investigação, apoiamo-nos em pesquisas de campo para encontrar 

o melhor objeto de estudo – sendo o Moderno MAM o definido – e a delimitação temporal 

mais adequada – que se estabeleceu em publicações de 2014 e 2015. Pelas noções de 

análise qualitativa, estabelecemos estudos textuais dos oito catálogos delimitados e, 

posteriormente, transformamos tais dados obtidos em uma ficha padrão com a 

finalidade de observar pontos divergentes ou semelhantes nas edições. 

Com esta base, estruturamos o desenvolvimento do presente artigo em 

seis subcapítulos com a intenção de provocar maior fluxo textual ao leitor. Os dois 

primeiros se relacionam a conceitos extraídos da fundamentação teórica; os dois 

seguintes ligam-se ao percurso e definições metodológicas de pesquisa e; por fim, 

os dois últimos subcapítulos abordam as análises de identidade visual e de 
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publicações executadas durante a pesquisa. As considerações finais de pesquisa, 

por sua vez, apresentam os principais resultados destacados durante a investigação 

desenvolvida em um ano e, também, o olhar e sugestões da autora sob os aspectos 

que se mostraram relevantes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A linguagem e identidade visual 

Segundo Dondis, designer e professora norte-americana, “a informação visual é o 

mais antigo registro histórico” (2007, p. 7), se referindo às pinturas rupestres que 

representam a comunicação na era pré-histórica. Tais manifestações simbolizavam 

mensagens implícitas passíveis de serem entendidas devido à fidelidade da forma 

em relação ao cotidiano vivido. Posteriormente, a evolução da linguagem passou 

para os pictogramas, seguido pelos cartuns autoexplicativos e unidades fonéticas 

até chegar ao alfabeto. Para Dondis (2007, p. 14), “cada um desses passos 

representa um avanço rumo a uma comunicação mais eficiente”. 

A linguagem, de maneira geral, tornou-se fundamental e única no 

aprendizado humano, constituindo-nos e à nossa comunicação e armazenagem de 

informações, além de contribuir para a movimentação de princípios e a capacidade de 

conceituação que estabelece a mente humana. Todas as interações comunicacionais 

envolvem, de algum modo, os sentidos e intelectos humanos; porém, a criação 

projetual de mensagens através do design gráfico - ofício central explorado nessa 

pesquisa - se destina focadamente ao sentido visual. 

A síntese visual é uma relação entre forma e conteúdo, e a percepção desta 

é influenciada pela importância dos elementos que a constituem, além das relações 

que estabelecem com o significado. Para Lupton (2007), designer, professora, 

curadora e escritora, a aparência do elemento gráfico atribui estímulos sensoriais à 

composição visual. Tais estímulos podem ser escala, textura, cor e outros. 

O modo como o conteúdo é organizado irá influenciar fortemente na 

maneira como ele será interpretado e, portanto, operações como enquadramento, 

grid e hierarquia são fundamentais para um projeto de comunicação visual. De 

acordo com Lupton (2008), sem a hierarquia a comunicação gráfica se expressa de 

maneira confusa e de difícil entendimento. Isso se dá em razão da função de 

auxílio da hierarquia no fluxo de leitura, proporcionando uma localização no texto. 
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Outro aspecto que pode ditar as escolhas gráficas que serão tomadas 

pelo profissional é a necessidade de representatividade de algo, entrando no 

âmbito de marca e produtos. Projetos de identidade visual, para Wheeler (2008), 

não se limitam à caracterização de uma marca ou logo, e sim de um sistema visual 

padronizado para garantir familiaridade e fidelidade nas aplicações. Esse sistema 

se configura a partir de elementos gráficos, variáveis visuais e padrões selecionados 

que visam representar os valores de determinada organização, serviço ou produto 

de maneira visual e verbal, sintetizando e a visualizando a marca, dando-lhe apoio, 

reconhecimento, expressão e comunicação.  

Ainda para Wheeler (2008), a identidade é expressa por si mesma em cada 

ponto de contato com a marca e se torna essencial à cultura de uma instituição. 

Sendo uma área do design visual, a criação de uma identidade visual é apoiada no 

projeto e conceito e visa comunicar e representar algo – essencialmente, um produto 

ou uma organização – a um público através do meio visual. 

As autoras citadas compõem parte dos fundamentos teóricos para nossas 

análises dos catálogos Moderno MAM e, em seguida, apresentamos outros conceitos 

extraídos de autores do campo do design como informação, onde estudamos o papel 

da linguagem visual nas interfaces comunicacionais. 

 

O design como informação 

A interface é o fator dominante que determina a relação com o design. Ela, segundo 

Bonsiepe3 (1997, p. 12), “revela o caráter de ferramenta dos objetos e conteúdo 

comunicativo das informações” e portanto, transforma sinais visuais em informações 

interpretáveis e comunicáveis. Diante disso, o autor defende que dados primários se 

tornam informações relevantes quando extraídos de um estado desordenado e 

promovidos para uma classe de ordem. 

Em razão disso, o design, como a criação de interfaces comunicacionais, 

pode facilitar o processo de transmissão de uma mensagem e portanto, como afirma 

Bonsiepe (2011), contribuir para a redução da complexidade cognitiva, para a 

produção de clareza comunicativa e uma melhor compreensão das informações. O 

papel do designer é agir como mediador entre a fonte e o receptor da mensagem ao 

                                         
3 Designer alemão nascido em 1934 que exerceu grande influência sob o design da América Latina e 
do Brasil. Contribuiu para a criação do Laboratório Brasileiro de Desenho Industrial em Florianópolis 
(1984-1987) e foi docente na Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) no Rio de Janeiro. 
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estruturar um conjunto de dados, passando do nível de tradutor de informações (de 

um estado para o visual) e tornando-se um coautor da comunicação.  

Para Bonsiepe (1997), a interface estabele uma ação direta acima da 

resposta do receptor sobre determinada mensagem e, devido a isso, pode frustrar ou 

irritar o usuário, facilitar ou dificultar a aprendizagem, ser apresentada de forma 

divertida ou tediosa, entre outras. Nessa mesma linha, Frascara (2004, p. 74) afirma 

que “a reação emocional que o público terá perante um produto é fortemente 

afetada pela estética das comunicações que ele apresenta”, complementando a 

abordagem de Bonsiepe. 

Frascara, designer argentino nascido em 1939, trata o que classificamos 

aqui de “design da informação” como “design da comunicação visual”. Para o autor, 

todo design de comunicação surge da necessidade de comunicar uma mensagem e 

obter uma resposta desejada e, portanto, “o principal objetivo não é a criação de 

formas gráficas, mas a criação de comunicações eficazes”(FRASCARA, 2004, p. 4). 

Para isso, o design não deve se limitar a mostrar força visual e primor estético mas, 

sobretudo, utilizar essas dimensões para apoiar a função informacional. 

Para Frascara (2004, p. 73) “toda comunicação em design envolve uma 

fonte, um designer, um meio, um código, um contexto e um público – que cria um 

significado, desenvolve uma atitude e adota um comportamento visível ou interno.” 

Toda comunicação compreende processos perceptivos, emocionais e cognitivos 

(denotativos e conotativos) e, portanto, toda comunicação é afetada pelos diferentes 

contextos que a cercam. Em seu livro Communication Design, Frascara lista oito 

fatores contextuais que devem ser considerados na criação de um projeto em design, 

mas aqui nos atentaremos ao contexto cultural, definido pelo autor como o ambiente 

cultural do público-alvo, seus valores, seus hábitos, seus códigos e suas atitudes. É em 

razão do contexto cultural que a comunicação para os leitores do catálogo Moderno 

MAM, foco da presente pesquisa, foi desenvolvida e colocada em prática. 

Para o autor, a organização visual de um projeto tem a finalidade de 

estabelecer relações claras de importância, inclusão, conexão e dependência, 

fundamentais para a interpretação desejada por um público específico. Bonsiepe 

(2011) ainda acrescenta a tal abordagem uma palavra de grande importância já 

abordada por Lupton: hierarquia. O conceito de hierarquia já sinalizado é mais 

fortemente abordado por Paul Mijksenaar. 



 

 

6 

Mijksenaar é um pesquisador, escritor e designer voltado à criação de 

soluções no design da informação. A principal contribuição de Mijksenaar para o 

presente estudo é a adaptação das variáveis gráficas do cartógrafo francês Jacques 

Bertin para o design. Inicialmente, Bertin definiu os elementos básicos da 

informação visual como: 

1. Posicionamento, em coordenadas “x” e “y”; 

2. Tamanho;  

3. Valor, variável qualitativa relacionada às nuances de branco e preto;  

4. Forma, apresentando pontos iguais ou diferentes 

5. Orientação;  

6. Granulação, utilizada para identificar texturas;  

7. Cor, relacionada à variação de matiz.  

O trabalho de Mijksenaar (1997), portanto, foi adaptar tais variáveis para 

a utilização de elementos gráficos no design, como vemos a seguir. Ao adequar as 

variáveis visuais definidas por Jacques Bertin ao design, Mijksenaar (1997) se apoia 

no emprego dessas variáveis e as evidencia em diferentes maneiras onde os 

elementos visuais podem ser manuseados, dando ênfase aos fatores que influenciam 

na aplicação do recurso gráfico, como o que se deseja transmitir com o uso de tais. 

A seguir, apresentamos um diagrama criado pela autora a partir do que é 

demonstrado visualmente por Mijksenaar em seu livro Visual Function: An 

introduction to information design. 

DIFERENCIAÇÃO
classifica de acordo com 
a categoria e o tipo

cor
ilustração
largura da coluna
fonte tipográfica

posição sequencial (cronologia)
posição na página (layout)
tamanho da fonte
peso da fonte
espaçamento de linhas

áreas de cores e sombras
linhas e blocos
símbolos, logos, ilustrações
atributos do texto (itálico, etc.)

HIERARQUIA
classifica de acordo com 
a importância

APOIO
acentuando e 
enfatizando
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O autor define duas bases principais para categorizar as variáveis gráficas, 

sendo elas: (1) a diferenciação, que condiz aos elementos gráficos que podem ser 

utilizados para diferenciar determinada informação de outra e; (2) a hierarquia, que 

indica as diferenças de destaque expressas por meio de tamanho e intensidades com 

objetivo de evidenciar determinada informação. Tais concepções projetuais foram 

decisivas ao executar o estudos dos objetos de análise, isto é, os oito catálogos 

Moderno MAM publicados entre 2014 e 2015. 

Visto isso, abordamos em seguida a relação entre o design e a cultura, 

tida como fundamental para o estudo da visualidade em catálogos culturais. Foi 

através dos conceitos extraídos desta investigação que definimos metodologicamente 

a instituição tema deste artigo – o MAM-SP – e executamos uma pesquisa sobre 

fatores culturais, contextuais e históricos do Museu, também apresentada a seguir. 

 

Design, cultura e instituições 

A cultura, dentro de um contexto significativo e específico, é produtora de ações 

humanas e particularidades de uma sociedade sob uma percepção definida. Sendo 

assim, diz respeito a um conjunto de hábitos de uma comunidade que, sob uma 

óptica distinta, são considerados singulares. A comunicação humana de dada 

sociedade é, portanto, um fator ditado pela cultura local, isto é, os aspectos de 

linguagem são próprios das influências históricas encontradas naquela região. 

Portanto, o design visual como um meio comunicacional se relaciona com 

a cultura sendo essencial considerá-la ao pensar em um projeto. O que se pontua 

aqui é o conceito de informar, que indica determinadas formas ao conteúdo. O meio 

cultural, segundo Frascara (2004, p. 72-73), constitui um dos perfis de contexto da 

mensagem listados pelo autor e se relaciona com a forma como a comunicação deve 

ser pensada para determinado público e seus fatores culturais. 

Tais fatores culturais não apenas são determinados pelos hábitos, valores, 

e atitudes atuais de um público, como prevê Frascara, mas também pelas influências 

culturais das gerações passadas de uma sociedade, como livros, ensinamentos, entre 

outros. Todos esses artefatos, em especial os objetos físicos, possuem em comum o 

lugar em que ocupam na sociedade atual, isto é, os “centros culturais”. 
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Quando falamos em “centros culturais” estamos tratando, sobretudo, de 

museus, bibliotecas, universidades e até mesmo parques naturais. São nessas 

instituições que a “cultura” e a “expressão artística” são conservadas e artefatos são 

guardados cuidadosamente. Porém, além de sua função de preservar tais objetos, as 

instituições culturais, como são reconhecidas, também prolongam e facilitam o 

acesso às contribuições históricas dos ramos artístico, cultural e tecnológico. 

Tais instituições são de extrema importância para o desenvolvimento da 

sociedade contemporânea, visto que são agentes essenciais para a inclusão social da 

população no meio artístico. É nos centros culturais que a população faz contato 

com a manifestação artística das variadas expressões culturais e, também, une 

públicos distintos com interesses semelhantes voltados ao aprendizado. 

Nesta ótica, o Museu de Arte Moderna de São Paulo4, tido como instituição 

cultural foco desta pesquisa, é uma instituição civil de interesse público, fundada em 

1948 e sem fins lucrativos, que possui mais de 5 mil obras produzidas pelos nomes da 

arte moderna e contemporânea, em especial a brasileira.  

Com a missão de “colecionar, estudar, incentivar e difundir a arte 

moderna e contemporânea brasileira, tornando-a acessível ao maior número de 

pessoas possível” (MAM, 2018), o Museu, situado num edifício adaptado por Lina Bo 

Bardi localizado no Parque do Ibirapuera em São Paulo, possui uma biblioteca 

munida de documentos artísticos e culturais e é responsável por sediar eventos como 

exposições, workshops e palestras e promovê-los a partir de materiais criados e 

publicados pelo mesmo – como catálogos culturais. 

 

Os catálogos culturais do Museu de Arte Moderna de São Paulo 

Para chegar ao objeto que foi analisado neste projeto de pesquisa, fizemos 

inicialmente uma pesquisa exploratória pelo site do Museu 5  e, com isso, 

identificamos que a digitalização das publicações iniciou em 2013 e vem até os 

materiais desenvolvidos atualmente. Nos deparamos com variados exemplares 

digitais de catálogos com perfis visuais diferentes. Tais distinções nos levaram até 

uma busca detalhada por qual seria o melhor objeto para ser estudado nesta 

pesquisa. Mais levantamentos digitais e duas visitas de campo ao Museu de Arte 

                                         
4 Informações extraídas do site da Instituição: http://mam.org.br/institucional/  
5 Link dos catálogos digitais no site da Instituição: http://mam.org.br/explore/publicacoes/ 
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Moderna de São Paulo nos fizeram entender que o Museu trabalha com três perfis 

diferentes de catálogos, periodicidade e informações. 

O primeiro e o segundo perfis são os que abordam exposições do MAM-SP. 

Enquanto o primeiro manifesta exposições do acervo do Museu – ou seja, o Panorama da 

Arte Brasileira6 –, o segundo possui a abordagem direcionada a exposições temporárias7 

e abordam o tema, curadoria e artista(s) explorados por uma determinada mostra. 

O terceiro perfil de catálogos são os periódicos, os únicos catálogos de 

distribuição gratuita, e aqui nos detivemos. Neles, são abordadas informações e 

notícias sobre o Museu, tanto de exposições temporárias, como sobre oficinas, 

cursos, agenda, entre outros. No geral, as publicações são trimestrais, totalizando 

quatro publicações anuais. Os catálogos periódicos também possuem o acrônimo 

em comum com o MAM, sendo divididos em duas vertentes: (1) Moderno MAM, onde 

são abordadas as informações que ocorreram no trimestre, mantendo uma 

aparente identidade – verbal e visual – no decorrer das publicações; e (2) Moderno 

MAM Extra, como o próprio nome já diz, uma versão especial do Moderno MAM. 

Considerando todo o exposto, nossa opção se deu pelos catálogos 

Moderno MAM como objeto de estudo desta pesquisa. Tal escolha se baseou nos 

elementos que compõem o catálogo, como a marca e aplicação da identidade 

visual do Museu, o que confere responsabilidade de comunicar a imagem da 

instituição; a coesão de elementos visuais que indicia um projeto gráfico, como já 

citado; a organização desses sintetizando a linguagem visual, a disponibilidade dos 

exemplares digitais e físicos e o fato de serem os únicos com distribuição gratuita. 

Nos apoiamos na análise qualitativa para os estudos dos catálogos Moderno MAM 

publicados entre 2014 e 2015, totalizando oito objetos, apresentados abaixo: 

                                         
6 Os “Panoramas”, como são mais conhecidos, são exposições de objetos de arte pertencentes ao 
cenário brasileiro. Criado em 1969 com a finalidade de reconstruir o acervo do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, o Panorama já apresentou 35 edições com uma periodicidade bienal. 
7 No geral, estes catálogos têm uma identidade própria, ou seja, a linguagem muda de exposição 
para exposição, alterando tanto aspectos visuais como verbais. 
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Como forma de análise e opção metodológica, fizemos estudos individuais 

para cada um dos oito catálogos; criamos um texto detalhado dos aspectos 

levantados como primordiais e, depois, sintetizamos em uma ficha padrão reunindo 

aspectos de linguagem visual, produção gráfica, publicação digital e outros 

fundamentos a partir dos autores estudados inicialmente. O relatório final desta 

pesquisa contempla e apresenta o que aqui sintetizamos. Neste, mostramos com 

detalhe os processos e os resultados das análises, entre elas, a da identidade visual, 

verbal e arquitetônica do Museu em relação com o catálogo cultural, que 

apresentamos resumidamente em seguida. 

 

Análise da identidade visual e suas relações 

Dos conceitos extraídos de Wheeler no que diz respeito à identidade visual, temos 

que o nome de uma organização é considerado como identidade verbal desta, é 

como será reconhecida de maneira sonora e escrita e portanto, deve ser fácil de 

dizer, memorizar, deve ser atemporal e deve representar alguma relação com a 

instituição. O nome MAM, neste caso, estabelece relação direta com a instituição 

que representa, pois é um acrônimo de Museu de Arte Moderna e o complemento “-

SP”, que muitas vezes o acompanha, representa a sua localização – São Paulo. 

O MAM-SP utiliza um logotipo – uma representação tipográfica – como sua 

identidade visual. Esse logotipo deriva da fonte Helvetica, porém, como afirma 

Wheeler, incorporar novas características à fonte – como um espaçamento 

personalizado, cores específicas, maneiras diferentes de serem organizadas, 

alinhamentos distintos, entre outros – é o que confere singularidade visual de 

determinada marca perante outras que utilizem a mesma fonte. 
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Imagem 2: Logotipo atual do Moderno MAM. 

Imagem 3: Logotipo anterior do MAM-SP. Imagem 4: Logotipo anterior do Moderno MAM. 

O logotipo do MAM-SP estabelece relações diretas com o logotipo do 

catálogo Moderno MAM: a identidade do catálogo é a palavra “Moderno” – em versão 

light da fonte – somado ao logotipo do MAM-SP. A identidade do Museu praticamente 

se insere na identidade do periódico expressando – em versão bold – que esse 

catálogo pertence ao Museu e irá abordar assuntos relacionados a ele. Em seguida, 

podemos visualizar tal relação entre as identidades individuais, porém conectadas. 

 

 

 

 

Outra justificativa da forte aproximação existente entre as identidades 

visuais do Museu e de seu periódico Moderno MAM, é a de que a antiga identidade 

visual do catálogo seguia as características visuais que o logotipo e o complemento 

antigo do MAM-SP possuíam, conforme apresentado visualmente abaixo.  

 

 

 

 

 

Além da relação sobre a identidade visual da Instituição e da publicação, 

também pudemos visualizar reflexos da arquitetura do Museu no conteúdo do 

catálogo. Os nomes das seções do catálogo, por exemplo, são derivados da 

composição das salas do Museu de Arte Moderna de São Paulo. O conteúdo textual 

dessas seções, também se relaciona com a ocupação dos espaços do MAM-SP. 

A “Grande Sala”, maior sala de exposição do Museu, é também nome de 

uma das seções do catálogo que tem como abordagem as exposições sediadas nesse 

espaço. Assim como a “Sala Paulo Figueiredo”, seção do periódico que manifesta 

verbalmente mostras localizadas nessa sala do MAM. A seção “Projeto Parede”, por 

sua vez, aborda exposições sediadas no corredor do Museu que liga a entrada – 

onde podem ser vistas a recepção, o auditório Lina Bo Bardi, a loja de materiais do 

MAM-SP e a Sala Paulo Figueiredo – à Grande Sala – onde se localiza o acesso à 

Imagem 1: Logotipo atual do MAM-SP. 
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biblioteca. Fora isso, o corredor de ligação também conta com uma porta ao Prêt, 

restaurante e cafeteria presente no Museu. 

Além dessas seções, o Moderno MAM também apresenta a “Perfil 

Contemporâneo”, parte do catálogo que aborda uma crítica artística de Magnólia 

Costa – editora-chefe da publicação – a alguma obra pertencente ao acervo do 

MAM-SP. A seção “Especial Panorama” refere-se aos acontecimentos relacionados 

ao Panorâma de Arte Moderna, uma exposição bienal do Museu que, em razão 

disso, aparece apenas a cada dois anos na publicação.  

Como forma de apresentar a etapa decisiva para o alcance dos objetivos 

do presente projeto de pesquisa, em seguida exibimos a análise das características 

que compõem a publicação Moderno MAM. 

 

Análise visual dos catálogos culturais Moderno MAM 

A fim de obter uma melhor execução e organização do trabalho e, além disso, 

produzir um condutor que possibilitasse a composição dos fatores levantados 

individualmente pelos autores estudados durante a pesquisa, desenvolvemos, 

conforme já mencionado, uma ficha de análise padrão que fosse passível de 

aplicação em todos os oito periódicos analisados. Em seguida, apresentamos um 

diagrama que ilustra como foi dividida a ficha de análise e, além disso, o que mais 

compôs tal estudo. 

FICHA 
INICIAL

LINGUAGEM
VISUAL

PRODUÇÃO
GRÁFICA

PUBLICAÇÃO
DIGITAL

PREMISSAS E
CONTEXTO POR

FRASCARA

CONSIDERAÇÕES
GERAIS

questões dispostas em uma ficha de assinalar questões dissertativas

identificação
dimensionamento

nº de páginas
imagem de capa
identidade visual

conteúdo | seções
tiragem

editor-chefe
projeto gráfico

elementos de apoio
imagens presentes
variáveis gráficas

> cor
> parágrafo

> grid
> posicionamento

> tamanho
> tipografia

dimensionamento
encadernação

cortes especiais
papel [suporte]

formato do arquivo
disponibilização

interface
apresentação das págs.

existe um bom 
relacionamento entre o
tema e a apresentação 

visual?

livre

as letras e imagens 
são legíveis e visíveis?
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A partir das análises, apresentadas detalhadamente no Relatório Final de 

Pesquisa 8 disponibilizado pela ESPM-SP, constatamos, a princípio, que o 

posicionamento do logotipo do Moderno MAM nas capas é padronizado entre as 

edições, assim como as informações que o seguem como “distribuição gratuita” e 

os meses que ele representa – localizadas embaixo do logo. A cor de aplicação do 

logo se difere e dita a cor dominante da cada edição. O número de 12 páginas se 

mostrou fixo em todas as edições analisadas, tal como seu dimensionamento – 10,5 

x 14,5 cm –, fatores que contribuem fortemente para aspectos de produção gráfica. 

A única seção do periódico que se mostrou presente em todas as edições 

analisadas foi o Perfil Contemporâneo, que corresponde a uma seção de crítica 

artística de uma obra do acervo do MAM-SP pela Magnólia Costa, editora-chefe da 

publicação. Isso mostra como o conteúdo da publicação é fortemente definido 

pelas ocorrências do Museu. O Perfil Contemporâneo, por sua vez, até pode ser 

considerado uma forma de contar mais sobre o acervo do Museu ao seu público. 

No âmbito da linguagem visual temos que a maioria dos elementos que 

compõem a comunicação adotada nos catálogos se relaciona com a imagem do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo e uma parte singular com o conteúdo que os 

periódicos abordam. O que se padroniza para carregar a imagem do Moderno MAM e 

do Museu é a hierarquia das informações; a organização visual, a distribuição das 

imagens e a tipografia – a mesma fonte Helvetica Neue do logotipo do Museu e do 

catálogo é utilizada na diagramação, somada à Helvetica Rounded. No entanto, a 

cor tema de cada edição muda de acordo com sua capa e conteúdo. O grid 

identificado nas publicações se altera em alguns catálogos com relação ao 

conteúdo textual devido ao pequeno tamanho do Moderno MAM. 

Na análise de produção gráfica, identificamos que o tamanho padrão do 

catálogo, além de ser de fácil manuseio, também é econômico em impressão e 

papel, isto é, é possível imprimir mais da metade das páginas (8 de 12) em um A4, 

tendo em vista que o tamanho se assemelha a um A6 e a impressão se dá em frente 

e verso. A encadernação dominante do Moderno MAM é a encadernação canoa 

constituída de dois grampos, o que diminui ainda mais seu custo de produção. O 

catálogo não possui cortes especiais, apenas o corte de sangria. O sangramento de 

                                         
8 Pode ser encontrado na Biblioteca da ESPM-SP – tanto virtual como física – a partir da busca pelo 
título de pesquisa apresentado na primeira página do presente artigo. 
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imagens e cores – isto é, quando a imagem e a cor preenchem todo o espaço do 

suporte – apenas se aplica nas capa em seu conceito planificado. 

Tanto o papel da capa, quanto do miolo é o papel couchê, um papel que 

apresenta boa resistência, lisura, e garante uma melhor qualidade de impressão, o 

que explica a preferência dos livros de arte e de fotografia pelo papel já que 

precisam garantir uma fidelidade ao reproduzir obras, como é o caso do Moderno 

MAM. O couchê fosco é ainda mais frequente nesse segmento por evitar que o 

brilho do papel interfira na leitura quando em contato com a luz. 

Já os periódicos em sua versão digital podem ser abertos no navegador 

ou baixados do site no formato PDF, cuja o qual é utilizado para apresentar e 

compartilhar documentos de modo compatível. A interface dos catálogos 

digitalizados se mostrou estática, não apresentando animações ou transições. 

A publicação digital foi a que se mostrou mais problemática no decorrer 

da análise: erros que, em nossa percepção, poderiam afetar a interpretação e a 

expectativa do leitor. Esta é uma interface que pode apresentar o futuro das 

publicações, tendo em vista que reduz custos, apresenta um grau de interatividade 

maior com o público, facilita a leitura através do zoom de aparelhos móveis, 

apresenta grande mobilidade devido ao fácil acesso, manifesta possibilidades de 

vídeos e reproduções fotográficas de maior qualidade, entre outros. No entanto, 

sua relação com o leitor é bem inicial e alguns equívocos foram visualizados através 

das análises, como: páginas a mais, páginas faltantes, inconsistências no sumário e 

páginas em outro idioma misturadas. 

Também pudemos perceber que as capas de edições publicadas no 

mesmo ano se assemelham. Enquanto as edições de 2014 possuem o logotipo 

negativo do Moderno MAM aplicado em uma faixa superior da cor dominante das 

edições, as publicações de 2015 possuem o logotipo com cores mutáveis, aplicado 

diretamente sobre as imagens de capa. Tal fator pode ser motivado pelo objetivo 

de identificar publicações de um mesmo ano através de sua capa, desfrutando, 

novamente, do poder da visualidade para interpretações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacamos o papel dos catálogos culturais Moderno MAM como material de reflexão e 

representação da identidade, valores e acontecimentos da Instituição responsável por 
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sua criação e publicação trimestral – isto é, o Museu de Arte Moderna de São Paulo – 

pelos fatores de linguagem visual adotados em seu projeto gráfico. Sua padronização 

aparente tanto nas capas, como na diagramação e características de produção gráfica 

é tida como funcional, e não apenas estética, reforçando sua missão de comunicar 

através da relação entre o visual e verbal. Tal aspecto confere maior familiaridade 

com seu público e, logo, maior aderência e entendimento por ele. 

Portanto, pudemos concluir ao fim do trabalho de pesquisa, que o 

Moderno MAM é um objeto obtido a partir do design que é fundamentado em 

conceitos e em um projeto gráfico estabelecido, o que auxilia – muito – na 

representatividade do Museu. 

O papel das publicações digitais – de grande importância para a sociedade 

contemporânea – é ainda restrito e sua comunicação apresenta falhas. Aqui, 

portanto, observamos um ponto tido como essencial ao elaborar a presente pesquisa: 

o investimento no digital. Tal campo é fundamental para a apresentação de 

materiais inovadores como arte, design e cultura. Quando tratamos de divulgação de 

instituições então, essas plataformas ganham um bônus, tido que apresentam 

múltiplas vantagens ligadas à mobilidade, facilidade, utilidade e até simultaneidade. 

Reforçamos, por fim, que esta pesquisa pode ser vista como um trabalho 

sobre processos de pesquisa em design, cultura e comunicação, e todo o estudo 

feito no decorrer de um ano sobre o Museu de Arte Moderna de São Paulo e sua 

publicação Moderno MAM foi um modo de tanto ter um objetivo a direcionar e 

relacionar os conceitos, como também de ampliar nossa formação em design, 

visando o trabalho intelectual e científico do designer. 
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