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O Rio de Janeiro é lindo, famoso e fica bem nas
fotos. E nos logos. A presença do nome e dos
mais conhecidos símbolos da cidade— como o
Pão de Açúcar e o Corcovado — em logotipos,
desenhos de fachadas de estabelecimentos co-
merciais, cartazes e ilustrações publicitárias ul-
trapassa as fronteiras domunicípio, do estado e
do país: há lojas pegando carona na fama cario-
ca até nos EUA, onde uma rede apelou para o
Rio na hora de batizar um hotel cassino. Esse
uso — e, às vezes, abuso — não vem passando
despercebido aos olhos críticos e treinados de
designers e pesquisadores, que têm registrado
em livros, e-books e textos acadêmicos esse fe-
nômeno do carioquismo na representação.
Há duas décadas colecionando folhetos, san-

tinhos de candidatos e toda sorte de material
de propaganda com ícones da cidade maravi-
lhosa, a designer Isabella Perrota acompanha
com curiosidade a evolução do uso dos símbo-
los do Rio por profissionais e leigos. E atesta
que, no que ranking dos cartões-postais mais
reproduzidos, o desenho do Pão de Açúcar
ocupa imbatível o posto de campeão nos últi-
mos 20 anos.
Mas a fama tem seu preço. Há fábricas de ge-

lo que disfarçam iglus de Pão deAçúcar; galete-
rias e churrascarias na Zona Oeste que, mesmo
sem ter vista para o bondinho, estampam o
ponto turístico nas placas do restaurante; con-
gressos que transformam os órgãos humanos
em “morros” para deixar claro que o evento é
no Rio; e até casos em que é quase impossível
identificar o famoso ponto turístico, como o de
uma candidata a vereadora que fez o bondinho
percorrer as pernas da letra N de seu nome.
— Quando comecei a recolher material relaci-

onado ao Rio, identifiquei esse excesso de Pão de
Açúcar e achei casos bizarros. Passei amequesti-
onar se as pessoas sempre percebem quando há
umPãodeAçúcar nos logotipos, porquehá casos
em que a simplificação é pueril demais e pode

não ser legível. Assim como a representação de ou-
tras montanhas cariocas (Dois Irmãos ou Pico do
Grajaú) podem ser lidas como Pão de Açúcar. Deci-
di então pesquisar outras representações da cidade
— explicou a designer Isabella Perrota, autora do li-
vro “O Perfil do Rio: grafismo de representação de
uma cidade naturalmente gráfica”, que ela acaba de
atualizar no e-book “O perfil do Rio continua lin-
do...”, disponível no endereço www.hybris.com.br/
perfildorio.pdf.
Não satisfeita em apenar recolher os exemplos

(que ela já nem conseguemais contabilizar), a de-
signer foi atrás domotivo dessa primazia doMorro
da Urca. E descobriu raízes históricas.
— Desde o século XIX, a grande representação

da cidade é o Pão de Açúcar. Isso começou nos sé-
culos XVI e XVII, quando ele já aparecia desenha-
do nos mapas como referência para navegação de
acesso à baía — ensina Isabella, que é professora
de design da PUC-Rio.
Depois do bondinho do Pão de Açúcar, o calça-

dão de Copacabana e suas ondas, e o Corcovado
com o Cristo Redentor de braços abertos são os
dois ícones da cidade mais usados. Na avaliação
de pesquisadores, os Arcos da Lapa, esquecidos
nas últimas décadas, voltaram a aparecer com
grande frequência, principalmente quando a refe-
rência ao Rio ocorre sob a forma de uma mistura
de símbolos. É o mesmo caso das imagens relati-
vas às favelas, que ainda não são usadas como
marcas da cidade, mas aparecem na comunicação
visual de serviços oferecidos nas comunidades,
além de souvenires cariocas. Isabella Perrota
aposta que os próximos a serem “ressuscitados”
são o Maracanã e o Porto do Rio.
Depois de reparar que as palavras Rio e carioca

estavamnasmais variadas— e esdrúxulas—mar-
cas de produtos e serviços, o designer Beto Lima
resolveumedir essa proliferação de logos e lançou
um hotsite (http://marcas.2ab.com.br), que de-
pois virou um livro, intitulado “Logos cariocas da
gema”, lançado mês passado. Em três anos de tra-

balho, juntou 482 exemplos,muitos deles curiosos
e divertidos, como o da logomarca de um coral gay
carioca (uma gravata com as cores do arco-íris e as
ondas do calçadão de Copa) e o de uma boate em
Schinos, na Grécia, batizada Cariocas Beach Club,
que estampa oCristo Redentor num fundo amare-
lo. O livro também documenta a história e os
brasões usados pelo governo e pela prefeitura do
Rio de Janeiro, desde suas fundações.
—Para ser selecionado, o logotipo tinha que tra-

zer o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o calçadão
da Praia de Copacabana, o estádio doMaracanã, a
Quinta da Boa Vista, a Baía de Guanabara, o Jar-
dim Botânico ou algum outro símbolo que reme-
tesse ao Rio de Janeiro e só existisse aqui. Outro
critério era que tivesse a palavra carioca ou Rio —
explica Beto Lima, acrescentando que seu objeti-
vo, além de documentar, era contar a história da
criação de cada peça.
Para selecionar os melhores casos, ele não se

ateve ao que recebeu pelo site.
— Fui também às ruas e peguei dicas nas redes

sociais e comamigos. Alémdisso, costumo cir-
cular comolhar clínico. Passei perto da quadra
da São Clemente e, de dentro do ônibus, vi o
cartaz da escola de samba com o Pão de Açú-
car dentro do pandeiro. Consegui tantos
exemplos interessantes que já penso em fazer
outro livro. Nessa primeira edição, 90 casos fi-
caram de fora — diz Beto, que dá aulas sobre
branding na Facha.
Uma das histórias garimpadas por Beto aju-

da a contar a trajetória do grupomusical Faro-
fa Carioca. Ele descobriu que o cachorro que
descansa sobre os Arcos da Lapa no logo da
banda existiu de verdade.
— Quando criaram o Farofa Carioca, em to-

da noite de ensaio, um cão aparecia na varan-
da da casa e ficava até o final, só voltando na
noite seguinte. Por isso, escolherama figura do
cão como parte da marca do Farofa — relem-
bra Beto Lima, que também já buscou inspira-
ção nas curvas cariocas para elaborar projetos
de logotipos. l

Logos usam e abusam
das imagens da cidade

Exportação. A imagem do Cristo Redentor
foi parar na fachada de uma boate na Grécia

| DesignRio |

LOGOTIPOS
PÃO DE AÇÚCAR
O bondinho é o cartão-postal
mais desenhado em
cartazes, folhetos e fachadas

CARIOCAS DA GEMA

482
exemplos constam no livro
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Carioquismo.Marca de loja foi composta
com retalhos em forma de Pão de Açúcar

FOTOS DE REPRODUÇÃO

Criatividade. Contornos cariocas para
representar um curso de modelagem

Las Vegas. Hotel nos Estados Unidos
pegou carona na fama da cidade

Bondinho. Lábios vermelhos ganham
formato de morro no cartaz comemorativo

Inusitado. Para simbolizar um congresso, a
união entre o Pão de Açúcar e um estômago

Referência. Formato do morro aparece
numa casa de galetos em Jacarepaguá

Copacabana. O símbolo do coral gay une
uma gravata ao arco-íris e ao calçadão

Lapa. Grupo musical homenageia os arcos
e um cachorro que virou mascote

Política. O cartão-postal aparece estilizado
na letra inicial do nome da candidata

Coleção. Isabella estuda as imagens do Rio há 20 anos

Samba. Cartão-postal desenhado no
pandeiro ilustra a agremiação carioca

Pesquisa. Beto escreveu “Logos cariocas da gema”

FOTOS DE DANIELA DACORSO

Mistura. Arcos da Lapa, Copacabana e
Pão de Açúcar na logomarca da cachaçaria

Churrascaria. Linhas do Pão de Açúcar
compõem logo de casa da Zona Oeste

Iglu. O famoso cartão-postal do Rio de
Janeiro é usado até para vender gelo

Rock. O logo da banda com sonoridade
carioca é um dos analisados por Beto Lima
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. 19.




