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"O objetivo da imagem não é tornar mais tiveram significados bem diferentes no decorrer da história: o verpor exemplo, já foi sinônimo de riqueza, de amor, de assaspróxima de nossa compreensão a signifi- melho,
sinato e já nos protegeu contra doenças (fonte: Pigments through
cação que ela traz, mas criar uma percep-theAges - webexhibitsorg/pigments/intro/colors.html).
A construção de uma imagem envolve tantas questões que,
ção particular do objeto, criar uma visão mesmo
sentindo que volto sempre ao mesmo tema, cada vez que
e não o seu reconhecimento."
um cliente me diz "é rapidinho, só um desenhinho simples", me
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Mais vezes do que seria natural me flagro pensando sobre a construção de imagens e da relação destas imagens com texto. Quando
o mundo todo está jogando Angry Birds no metrô eu estou lá
com cara de "screensaver" pensando na ilustração estampada na
mochila do desgraçado que acabou de pisar no meu pé. Já cheguei
a perder a estação por pura distração, após ter ficado hipnotizada
com uma camiseta beatlemaníaca à minha frente.
O que faz com que uma ilustração "funcione" é matéria para
uma especialização inteira em semiótica e obviamente não caberá
nesta coluna. Não vou nem tentar, mas posso sugerir alguns pontos iniciais de pesquisa:

sinto na obrigação de dizer novamente que a ferramenta não faz o
artista. Todo mundo parece compreender que ter um martelo em
casa não me torna apta a construir um armário. Por que o designer
e o ilustrador são vistos de forma diferente? Assim como acontece
em qualquer área o domínio da técnica não faz o ilustrador. Saber
usar o Word não faz de ninguém escritor. Usar equações do Excel
não transforma ninguém em contador. Ter o Illustrator no computador também não faz brotar ilustradores. Até porque, com todos
os recursos que temos disponíveis gratuitamente, seriamos todos
Leonardos Da Vinci.
A ilustração de livros e revistas tem ainda a questão da sua
relação com o texto. Este assunto é bem complicado, mas, a grosso
modo, é importante que a relação exista mas sem um competir
com o outro. Evitar a redundância é bom e não fornecer uma única
leitura possível é importantíssimo. 0 Brasil tem grandes ilustradores, felizmente. E ai chego, finalmente, à citação inicial. Qual a finalidade da imagem? É necessário ter um objetivo? Em artes visuais talvez não, mas em ilustração é fundamental A diferença,
justamente, é a relação com o texto. Na maioria das vezes (mas
nem sempre), o texto vem primeiro. Ou seja, a ilustração "ilustra"
o texto, e precisa respeitá-lo. O mesmo serve para o design gráfico,
interface, animação... Se existe (novamente, nem sempre existe)
um texto inicial, o artista visual/gráfico não pode ignorá-lo. Então,
da próxima vez em que percebermos que estamos reclamando
(também sofro deste mal) do pouco respeito à nossa profissão, proponho que coloquemos um pouco a mão na consciência: será que
não "atropelamos" uns tantos outros por ai também?
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• CASA - Cadernos de Semiótica Aplicada: seer.fclar.unesp.br/casa
• Estudos semióticos (USP): fflch.usp.br/dl/semlotlca/es/
• Usabilidoido: usabilldoido.com.br/cat_semlotica.html
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Algumas questões são tão visíveis que se tomaram senso
comum Uma delas é o equilíbrio. Não necessariamente precisamos
de uma composição simétrica para termos equilíbrio. Algo que os
designers conhecem bem é o valor do espaço em branco, do vazio.
É o uso do espaço que vai determinar o equilíbrio, o ritmo, a tensão
e a relação figura-fundo. Vou evitar aqui a análise formal, ou seja,
linhas, cores, formas, perspectiva etc. O equilíbrio não precisa ser,
tampouco, estável. Podemos criar algo propositalmente instável
Podemos, ainda pela lei do agrupamento da Gestalt conseguir interações entre os elementos de forma que a composição seja percebida de uma forma diferente dos elementos individualmente. Aliás,
é nesta ideia de que o todo é maior do que a soma das partes que
se baseiam as principais teorias visuais. A bíblia neste assunto é a
"Sintaxe da Linguagem Visual", da professora Donis A Dondis.
A questão do que consideramos atraente em termos de imagem permanece. Entra ai uma noção de "belo" que, obviamente,
varia de acordo com a cultura, a época, a geografia, a faixa etária
etc. Para complicar, temos ainda a análise iconográfica e temática,
assunto recorrente desta coluna. E, claro, a técnica. Esta aquarela
está bem feita? As sombras estão todas do lado oposto da fonte
de luz? E por aí vai. Existe, ainda, a leitura contextualizada. Ou seja,
tanto o objetivo quanto a interpretação de uma imagem variam
conforme o período, a biografia do artista e a geografia. A cor de luto
no Japão é branca. O nosso gesto de "legal", com o dedão para cima,
é interpretado como algo extremamente rude na Grécia. As cores

Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 91, p. 41, jul./ago. 2012.

