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“Quando você cresce, é comum te dizerem que 
o mundo é do jeito que é, e você deve viver a sua 
vida nesse mundo, tentando não esbarrar muito 
nas paredes. Tente ter uma família, se divertir… 
guardar um pouquinho de dinheiro… Mas essa 
vida é muito limitada. A vida pode ser muito mais 
abrangente quando você entende que tudo à sua 
volta foi feito por pessoas que não eram mais in-
teligentes do que você. E você pode mudar, in-
fluenciar, construir as suas próprias coisas, coisas 
que outras pessoas possam usar. E na hora que 
você entende que você pode cutucar a vida… e 
quando você apertar, alguma coisa vai sair do ou-
tro lado,  e você pode molda-la. Essa talvez seja a 
coisa mais importante: se livrar da noção errônea 
de que a vida está pronta, versus a idéia que você 
pode muda-la e deixar a sua marca no mundo. Eu 
acho que isso é muito importante, e uma vez que 
você aprende isso,  seja lá quando ou como for, 
você vai querer mudar a vida e melhorá-la, por-
que tá tudo bem bagunçado. Uma vez que você 
aprende isso, você nunca mais será o mesmo.”    

Steve Jobs, 1994.
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Resumo

Abstract

Existem filmes que devem ser assistidos e álbuns que devem ser ou-
vidos. Verdadeiros clássicos, que alguém desconheça, estará pecan-
do contra o patrimônio cultural da sociedade moderna. Porém em 
muitos casos, por inúmeras razões, algum filme ou disco escapou, 
ou pior, uma discografia ou filmografia inteira lhe é estranha. Mas e 
ai, quem poderá ajudar numa situação dessas? O projeto “Por Onde 
Começar?”. Sim! Com o título mais autoexplicativo de todos os tem-
pos, essa série de livretos vai tornar as mais consagradas obras da 
cultura pop, acessíveis a um novo consumidor. O presente trabalho 
relata justamente o desenvolvimento do projeto gráfico da série “Por 
onde Começar?”

There are movies that must be seen and albums that must be listened. 
True classics, that if unknown, one will be sinning against the cultural 
patrimony of modern society. But, in many cases, for many reasons, 
a movie or an album is skipped, or even worst, a whole discography 
or filmography is totally strange to you. Then you ask: who’s going to 
help me in such a situation? The project ”Por onde começar?” Yes! 
With the most self-explanatory title of all times, this series of booklets 
will turn the most consecrated pieces of pop culture accessible to 
a new consumer. The present work reports the development of the 
graphic project of the ”Por onde começar?”series.

Palavras Chave 
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A idéia do projeto “Por onde Começar?” nasceu em fevereiro de 
2012, depois de uma rasa análise mental acerca do cenário mainstre-
am da música e cinema atual. Na ocasião, constatou-se que grande 
maioria das músicas eram lírica e ritmicamente pobres, e o audio-
visual estava dominado por revitalizações de franquias famosas, e 
adaptações de revistas em quadrinhos, altamente dependentes de 
cenas questionáveis feitas por computação gráfica.

Todavia, se o consumidor assíduo desse material quisesse ampliar 
seu conhecimento, e consumir os grandes clássicos do entreteni-
mento pop, se depararia com listas extensas de obras, que por sua 
vez são significativamente diferentes entre si, além de antigas, e cer-
tamente acabaria por se perguntar: por onde começar? 

Desta forma, seria muito útil e proveitoso que existisse uma produ-
ção de conteúdo focada nesta dificuldade inicial, algo dedicado a 
promover e simplificar o consumo destes grandes nomes, dividindo 
as filmo e discografias em grupos menores e capitulares. O conceito 
evoluiu, e foi decidido transformar a ideia acima exposta em uma 
série de livretos impressos, e a proposta do presente trabalho reside 
no relato do desenvolvimento metodológico do projeto gráfico des-
ta serialização. 

1.Introdução

1.1 Contextualização – O Nascimento da ideia

1.2. Justificativa

1.3. Objetivos 

A execução satisfatória do projeto gráfico da série de livretos “Por 
onde Começar?” requer o domínio de todos os conhecimentos de 
design gráfico adquiridos ao longo da graduação em Desenho Indus-
trial: identidade visual, tipografia, diagramação, ilustração e edição 
de imagem, composição, sistema de grid, uso consciente de uma 
palheta de cores, formato e aproveitamento de papel, etc. Logo, se 
a intenção aqui é produzir um trabalho de conclusão de curso, nada 
mais justo que executar uma ideia, que para funcionar tenha como 
pré-requisito tudo que foi aprendido ao longo do mesmo.

Produzir o projeto gráfico da série de almanaques impressos “Por 
onde começar?”

1.3.1. Objetivo geral 
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1.3.2. Objetivos específicos 

2. Breve histórico  

       a. Firmar a base e instituir uma identidade sólida para os futuros 
exemplares;
     b. Produzir algumas páginas-exemplos, simulando tanto o que 
seria uma pagina padrão, páginas de abertura, e índice;
      c. Estipular casos extremos e excepcionais: disco e filmografias 
muito longas ou muito curtas, dos artistas que ainda estão vivos e 
continuam produzindo;
       d. Serializar a ideia.

2.1 Mundo globalizado e a necessidade de um guia de consumo
É comum nos relatos de procedimentos haver uma pesquisa acerca 
das raízes do objeto de estudo geral, bem como do meio veicular, 
para que assim haja uma convergência lógica das partes, reafirman-
do a justificativa e a proposta do trabalho em questão. Por exemplo, 
quando se relata o processo de criação de um livro infantil, expla-
na-se sobre a história dos livros infantis, até o presente momento e 
baseado nisso define-se  porque determinadas escolhas foram feitas.
  
Todavia, no caso do “Por onde Começar?” é preciso tomar algumas 
licenças devido à natureza híbrida do projeto, uma vez que não se 
trata de um livro no sentido rígido da palavra e da diagramação, nem 
uma revista, ou almanaque, embora ele tenha características destas 
três categorias; além disso há aqui também um grande potencial ex-
pansivo do conteúdo para outras mídias como ebook, web, vídeo, 
aplicativos, entre outras. 

Desta forma, os alicerces do projeto gráfico definidos nesta diplo-
mação têm a pretensão de criar traços identitários que possam ser 
constantes e adaptáveis a outros veículos. Logo, se os parágrafos 
seguintes fossem dedicados a um resumo sobre a história do “livro” 
por exemplo, estaria-se apenas gerando volume de escrita e sendo 
excludente com as diversas outras possibilidades de aplicação. 

Tendo isto em vista, a melhor abordagem é entender o “Por onde 
Começar?” como um serviço, um guia de consumo transmidiático, 
que oriunda do atual cenário globalizado e multicultural, no qual, 
através da internet e de seus vários canais de distribuição de conteú-
do (Youtube, Torrents, Spotify, Netflix, só para citar os mais famosos) 
tem-se uma imensa quantidade de possibilidades de consumo. Pro-
duções de todo o globo, de todas as épocas acessíveis a qualquer 
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2.2 - PV1: Por Onde Começar a ouvir The Beatles? 

consumidor conectado. Mas é justamente num cenário tão positivo 
que surge a mais natural intimidação diante deste repertório tão vas-
to. Conjuntura esta que abre uma vasta demanda por uma curadoria 
educativa (quase didática) na qual o presente intento pretende atuar. 
Uma iniciativa básica, mas sem precedentes tão diretos e deflagrados 
até então.

A primeira tentativa de executar a idéia do que viria a tornar o “Por 
onde começar?” foi no primeiro semestre de 2013, na disciplina Pro-
gramação Visual 1.  A tarefa consistia em resolver um problema de 
comunicação através de uma produção gráfica. Para tanto optou-se por 
fazer um folder que ensinasse por onde começar a ouvir os The Beatles. 

A peça inteira foi impressa numa folha 66 cm por 96 cm, dobrada em 
seis partes iguais de 30 cm por 30 cm, envelopada por uma embala-
gem de 30,5 por 30,5cm na tentativa de emular um invólucro de um 
disco de vinil.

Figuras 1 a 4
Páginas do 
trabalho de PV1
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De um modo geral a execução foi bem sucedida porque provou e 
ressaltou o potencial publicitário da idéia, bem como a divisão da 
obra maior em grupos menores e intercambiáveis , o top five de me-
lhores músicas da respectiva fase (caso o leitor não quisesse escutar 
os álbuns completos), e o carácter informal que se provou a aproxi-
mação ideal para apresentar peças antigas e, a princípio, distantes, 
dos possíveis consumidores .

Por outro lado, as escolhas tipográficas, tanto da marca quanto nos 
textos da publicação não têm nenhuma justificativa teórica e ade-
quação para o objetivo que intentavam e o formato, por mais que 
tentassem imitar um vinil, dificultou o manuseio do impresso. 

2.3 - PV3: Por Onde Começar Woody Allen?   
No primeiro semestre do ano seguinte, 2014,  na disciplina Programa-
ção Visual 3 surgiu, na demanda de diagramar uma revista, a opor-
tunidade de testar o projeto na categoria cinema, com isto nasceu 
o “Por onde começar a assistir Woody Allen?”, cuja premissa era a 
mesma do anterior: pegar toda a filmografia do cineasta nova-ior-
quino (48 filmes) e dividi-la em grupos de similaridade ao longo das 
seções da revista.

O produto final foi um almanaque (um híbrido de livro com revista), 
salvando a hierarquia de elementos da capa e a confirmação do su-
cesso da divisão da obra maior em grupos menores (neste caso, 48 
filmes dispostos em 5 fases), foi um fracasso retumbante. Muito devi-
do à má administração do tempo tido para a produção do exemplar, 
onde se deu muito foco à redação dos textos, e quase nenhum para 

Figuras 5 a 6
Capa e página  

dupla do 
trabalho de PV3
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3. O Recomeço – Registro no INPI   

o planejamento visual dos elementos gráficos, além do uso abusivo 
e indiscriminado da cor preta e do recurso simulatório das fitas ade-
sivas. Estes e outros fatores resultaram numa publicação monótona, 
repetitiva e sem atrativos.

Figuras 7 a 6
Dois exemplos 
de página do 
trabalho de PV3

Figuras 8
Imagem do pro-
cesso de registro

Depois do tropeço que foi PV3, o primeiro passo para a retomada e 
o recomeço do projeto foi o pedido de registro da marca nominativa 
“Por Onde Começar?“ junto ao INPI (Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial) ainda em 2014. 

Pedido de Registro de Marca de Produto (Nominativa)

00.000.2.3.14.0612728.2

22:1209/09/2014
850140184319

Dados do Requerente

Número do Processo: 908255098

Nome: Henrique Mattos Marinelli Silva

CPF/CNPJ/Número INPI: 04693521167

Endereço: QI 03 Bloco A apartamento 108

Cidade: Guara

Estado: DF

CEP: 71020012

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: Pessoa Física

e-mail: henriquemarinelli2@gmail.com

Dados da Marca

Apresentação: Nominativa

ProdutoNatureza:

Por Onde Começar?Elemento Nominativo:

Marca possui elementos em
idioma estrangeiro? Não

Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a Classificação de NICE e listas auxiliares

Descrição da Especificação:

Classe escolhida:   NCL(10) 16

Álbuns•
Almanaques•
Desenhos impressos•
Folhetos•
Fotogravuras•
Gráficas (Reproduções -)•
Gravuras•
Imagens [representações gráficas]•
Impressas (Publicações -)•

Página 1 de 2
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O pedido foi na categoria NICE 16 que abarca as ramificações de 
aplicação de natureza impressa conforme pode ser observado na fi-
gura abaixo.

Pedido de Registro de Marca de Produto (Nominativa)

00.000.2.3.14.0612728.2

22:1209/09/2014
850140184319

Dados do Requerente

Número do Processo: 908255098

Nome: Henrique Mattos Marinelli Silva

CPF/CNPJ/Número INPI: 04693521167

Endereço: QI 03 Bloco A apartamento 108

Cidade: Guara

Estado: DF

CEP: 71020012

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: Pessoa Física

e-mail: henriquemarinelli2@gmail.com

Dados da Marca

Apresentação: Nominativa

ProdutoNatureza:

Por Onde Começar?Elemento Nominativo:

Marca possui elementos em
idioma estrangeiro? Não

Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a Classificação de NICE e listas auxiliares

Descrição da Especificação:

Classe escolhida:   NCL(10) 16

Álbuns•
Almanaques•
Desenhos impressos•
Folhetos•
Fotogravuras•
Gráficas (Reproduções -)•
Gravuras•
Imagens [representações gráficas]•
Impressas (Publicações -)•

Página 1 de 2
No dia 30 de setembro de 2014 a marca do pedido foi publicado na 
Revista da Propriedade Industrial Seção II N˚2282 página 236 

Figuras 9
Parte do proces-

so com a catego-
ria escolhida

Figuras 10 
Trecho da Revista 

da Propriedade 
Industrial 

Figuras 11   
Trecho do site do 

INPI 

O processo está em seu estágio final e mais demorado, aguardando 
exame de mérito.  
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4. Pesquisa Bibliográfica  - Os caminhos para um estrutura sólida

4.1 Diretrizes 
Antes de recomeçar, foi preciso estabelecer algumas diretrizes para 
que os erros cometidos nas duas últimas incursões não fossem repeti-
dos. Desta forma, optou-se por não produzir um outro livro completo 
na diplomação, ao invés de fazer, por exemplo, um “Por onde come-
çar The Who?” corrigindo o que foi apontado  nas tentativas prévias, 
foi decidido que forcar-se-ia na produção de um projeto gráfico que 
desse estrutura e identidade para uma coleção que abarcasse o maior 
número de casos: cineastas, cantores, bandas, filmografias, fossem as 
filmo e discografias pequenas, médias ou grandes, resultando num 
manual de diretrizes para se produzir “Por onde começar?”. Depois, 
seguindo essa mesma lógica, não se redigiria nenhum texto específi-
co, o foco seria totalmente nos elementos gráficos. 

Tendo o direcionamento acima descrito, o objeto do trabalho já de-
finido, e com a certeza que as necessidades de leitura eram muito 
mais de natureza teórico-prática,  o segundo passo do recomeço foi 
buscar uma base bibliográfica que desse segurança para a execução 
e excelência ao processo. 

O primeiro bloco de leitura foi composto por obras mais genéricas 
sobre design gráfico como “Novos Fundamentos do Design”, “Pen-
sando com Tipos”, ambos da Ellen Lupton. Já o segundo grupo com 
“Elementos do Estilo Tipográfico” de Robert Bringhurst,  “Grid Sys-
tem in Graphic Design”, de Joseph Miller Brockmann  e “Design Edi-
torial” da Yolanda Zappaterra foi mais focado em design de livros e 
publicações editoriais em geral. Por fim o terceiro bloco “Shot by 
Shot, Visualizing from Concept to Screen” de Steven Katz, “Framed 
Ink” de  Marcus Mestre-Mateu, e “Psicodinâmica das Cores em Co-
municação” foi focado nas necessidades e especificidades geradas 
pelo processo criativo do “Por onde Começar?”. As referidas obras 
serão eventualmente referenciadas nas páginas a seguir conforme o 
processo for relatado de modo fracionado.

5. Público-alvo 

Num primeiro momento, foram pensadas duas possibilidades para 
o estabelecimento de um possível público alvo. A primeira: direcio-
nar toda a linguagem e a programação visual para um público mais 
jovem (15 a 20 anos), afinal é nessa faixa etária em que os gostos e 
a orientação do caráter consumista são formados. A outra possibi-
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lidade era não determinar nenhum grupo específico, uma vez que 
qualquer pessoa com interesse em ampliar seus conhecimentos em 
cinema e música poderia se interessar na premissa do projeto e suas 
aplicações. 

Ambas as propostas são válidas, mas problemáticas. A primeira, em-
bora facilite as diretrizes de construção dos elementos gráficos e crie 
um contraste interessante (da obra clássica sendo apresentada numa 
roupagem atual), é altamente excludente, podendo afastar as publi-
cações da parcela que realmente tem poder de compra. Em outras 
palavras, (e exageros a parte) um eventual consumidor na casa dos 
40 poderia sentir uma certa estranheza ao se deparar com um conte-
údo que pudesse dividir prateleiras com a revista Capricho.

Por outro lado a estratégia de não ter um público alvo, para poder 
ter todos os públicos alvo, não facilita nem um pouco o processo de 
criação da identidade visual, porque esta tem que abarcar e satisfa-
zer toda esta possível gama de consumidores. 

Partindo disto foi realizado um exercício de lapidação e análise do 
cenário através do preenchimento do questionário abaixo: 

1- Qual a personalidade, estilo de vida do meu 
público consumidor?
São pessoas que gostam de ler e apreciam, em di-
ferentes níveis, a cultura cinematográfica e musical.

2-  Onde estas pessoas estão?
Consumindo cultura off-line, na internet, em cen-
tros culturais, cinemas, livrarias, frequentando ca-
fés, pubs, bares.

3 – O que elas compram?
Optam por investir parte do dinheiro que têm em 
cultura através de livros, discos, dvds, blu-rays, assi-
naturas de serviços de streaming, etc. 

4- Qual a faixa etária deste público?
Pessoas com algum comportamento de compra, 
vontade e liberdade salarial, acima dos vinte e pou-
cos anos de idade. 
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Tendo esses fatores em vista é possível afirmar que o público-alvo 
do “Por onde começar?” é majoritariamente composto por um nicho 
de mercado formado por pessoas acima dos vinte e poucos anos de 
idade, ativas quanto ao consumo cultural multimídia, e que estão em 
busca de uma constante ampliação deste conhecimento. 

Portanto, para o estabelecimento dos elementos de identidade do 
projeto foi adotada uma linha mais sóbria e elegante, mas ainda 
assim, informal, na abordagem dos temas, como forma de fugir do 
pseudoelitismo (comum neste campo editorial), e  que permita que 
nas camadas transitórias haja a inserção, não conflituosa, de muitos 
traços identitários do artista de cada edição. 

6. Análise de Similares 
Como foi mencionado anteriormente, a melhor forma de enxergar o 
“Por onde começar?” é como um guia de consumo transmidiático, 
todavia, o primeiro veículo de aplicação da ideia será através de uma 
série de livretos.

Qualquer processo de design ou redesign passa pela etapa de análi-
se dos similares existentes no mercado. Com o “Por onde começar?” 
não foi diferente, algumas publicações de natureza e abordagem si-
milares, ou seja livros sobre cinema e música, tiveram seus projetos 
gráficos analisados:

6.1 Masters of Cinema Cahier du Cinema – Woody Allen: A Masters 
of Cinema é uma coleção da aclamada revista Cahier du Cinema na 
qual um especialista na sétima arte explana a carreira e vida pessoal 
dos grandes nomes do cinema. A publicação é destinada a estudan-
tes e entusiastas.   

Grid: Com o projeto gráfico bastante rígido, tem-se duas colunas de 
texto por página. 
Fontes: São usadas duas fontes na publicação, Charter Pro Regular 
nos textos, serifada, tamanho 10 ou 11 pt com entrelinha do mesmo 
tamanho que a altura x da letra. Helvetica Bold nos títulos. 
Formato: 24 cm de altura, 19,5 cm de largura.

O livro tem excelente legibilidade, embora o projeto gráfico seja ex-
tremamente rígido, com o texto blocado aplicado em fundo branco, 
sem nenhuma interação texto-imagem.
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Figuras 12 e 13 
Capa e exem-
plode página 
da Master of 

Cinema  

Figuras 14 e 16 
Capa e exemplo 
de página do li-

vro All the Songs

6.2 All the Songs – Every Beatles songs: Com mais de 600 páginas 
o livro de Jean-Michel Guesdon e Philippe Magotin revela as inspira-
ções e histórias de bastidores por trás de todas as músicas lançadas 
pelos Beatles.

Grid: Duas colunas de texto por página.
Fontes: Nos textos foi usada a fonte Souvenir Light (serifada) tama-
nho 10 ou 11 pt com entrelinha 50% do tamanho da altura x da letra) 
Formato: 27,9 cm de altura, 22 cm de largura.
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6.2 Almanaque do Cinema Omelete: Escrito pelos editores do site 
www.omelete.com.br, o Almanaque do Cinema Omelete faz um pa-
norama cronológico da história da sétima arte além de apontar os 
grandes nomes, os grandes feitos e algumas curiosidades triviais.

Figuras 17 e 18 
Capa e exemplo 
de página do 
Almanaque do 
Cinema Omelete

Grid: O livro embora tenha uma mancha gráfica definida com 1 cm 
de margem externa e interna, a disposição de ; 
Fontes: Nos títulos usou-se a fonte Impact corpo 16 pt, e Hummanist 
(sem serifa) tamanho 10 pt, com leading 50% do tamanho da altura 
de x da letra) 
Formato: 23 cm de altura, 21 cm de largura.

O projeto gráfico, assinado por Marcelo Martinez é bastante elegan-
te e coeso, mesmo com toda a informalidade e soltura característi-
cas de um almanaque, consegue garantir uma excelente legibilidade, 
embora algumas colunas de texto sejam um tanto largas demais. As 
passagens de filme para filme são pouco atrativa por não terem ne-
nhum grafismo, não havendo portanto uma divisão clara de conteú-
do. Além disto, e possivelmente para reduzir os custos de impressão, 
poucas páginas são coloridas.

Trata-se de um livro muito interessante pelo conteúdo trazido, mas 
por pesar quase 4 kg, resulta em uma obra bem difícil de ser trans-
portada, manuseada, e por consequência lida. Todavia, funciona bem 
como um table read pela excelente legibilidade gerada pela fonte 
serifada e light. O projeto gráfico é extremamente rígido embora ado-
te alguns recursos visuais interessantes como a simulação de post its e 
marca páginas, mas no fim das contas, mesmo tendo uma excelente 
divisão de capítulos, as paginas brancas com texto blocado e aplicado 
sem nenhuma interação texto/imagem nem a separação de conteúdo 
por camadas tornam a publicação numa experiência repetitiva.
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6.4  Images of Elvis: O Image of Elvis é uma fotobiografia do ator, 
cantor  e King of Rock n Roll,  Elvis Presley. 

Grid: Embora tenha uma mancha gráfica com 1,2 cm de margem ex-
terna e superior, o grid é variável uma vez que o foco da publicação 
são as imagens, que por sua vez variam de tamanho.
Fontes: Nos textos, que preenche basicamente a função de legenda 
das imagens, é usada a fonte serifada Tara regular corpo 09 com en-
trelinha 50% o tamanho da altura de x.
Formato: 18,5 cm de altura, 18,5 cm de largura.

Figuras 19 e 20 
Capa e exemplo 

de página do 
livro Images of 

Elvis

Este livro foi escolhido para análise por ser um bom exemplo de pu-
blicação cujo foco principal é a exposição de fotografias. Não se tem 
aqui uma separação por camadas, nem qualquer uso de grafismo, o 
livro é simples e feliz na sua proposta: contar a vida de Elvis através 
de imagens.

Uma vez realizada a análise mais minuciosa das obras anteriormente 
relatadas, juntamente com visitas e folheadas a esmo em livrarias, 
pode-se observar que alguns aspectos são constantes nessas publi-
cações que abordam cinema e música: os projetos gráficos não so-
frem influência dos assuntos que abordam. Focados na legibilidade 
do texto, as páginas têm uma orientação quase jornalística (texto 
seguido por imagem ilustrativa sobre o que se fala), pouco ou nada 
utiliza-se de recursos visuais. Os formatos são, em sua maioria,  qua-
drados, para a melhor disposição das imagens, que por sua vez não 
têm nenhum tipo de tratamento visual. Aliás, as coleções fasciculares 
como as da Cahier, por exemplo, não incorporam nenhum traço ou 
menção identitária do artista que falam sobre, ou seja, em outras 
palavras, esse setor pode ser melhorado!

E para que a análise não ficasse restrita, e pudesse se buscar inspira- 
ções inusitadas, alguns livros de culinária e guias turísticos tiveram 
seus projetos gráficos brevemente avaliados, com menos detalhes 
técnicos.
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Figuras 21 e 22 
Capa e exemplo 
de página do 
livro A América 
de Jamie Oliver

Figuras 23 e 24 
Capa e exemplo 
de página do 
livro O País das 
Bananas

6.5 A América de Jamie Oliver: Trata-se de um livro com as receitas 
de pratos famosos da culinária americana assinadas pelo renomado 
cozinheiro inglês Jamie Oliver. A publicação resolve muito bem a 
disposição de um conteúdo relativamente repetitivo: nome do pra-
to, ingredientes, modo de preparo e a imagem do alimento pronto. 
Como pode ser observado nas images 21 e 22, o designer coloca o 
nome, variando a cor a cada capítulo, e os ingredientes em uma co-
luna separada da receita em si, que acaba ficando com uma largura 
excelente para leitura. As imagens sempre sangrando, ocupando a 
página a direita

6.6 O País das Bananas: O País das Bananas é um livro que traz 
diversas receitas tipicamente brasileiras. Embora a aplicação textual 
seja bastante simples no geral (texto preto em página branca), tem-
-se algumas páginas bem ruins, com texto aplicado em cima de trans-
parência. Todavia a publicação é feliz pelo uso de alguns recursos  
gráficos como a simulação de papel rasgado e as ilustrações que dão 
um caráter informal e divertido para o livro.
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6.7 Nova York Londres Paris Tóquio: Nova York Londres Paris Tóquio 
é um guia turístico/culinário no formato livro de bolso. O projeto 
gráfico é bem solto e informal,  as imagens são boas, mas a fonte es-
colhida é muito pesada e os blocos textuais são muito esburacados.

Figuras 25 a 27 
Capa e exemplo 

de página do 
livro Nova York 

Paris Tóquio

7. O Projeto Gráfico - Metodologia 

7.1. Redesign da Marca
O redesign da marca começou com a instituição de um conceito que 
abarcasse tudo o que o logotipo deveria representar. Dessa forma, 
antes de qualquer esboço ilustrativo, seguiu-se o que David Airey 
diz em Love Design Logo: “conheça o seu cliente e o que ele precisa 
passar com a marca”.

Tendo isso em vista o primeiro requisito era que a marca fosse tipográ-
fica, pois era necessário que a expressão “Por onde começar?“ ficasse 
evidente, fosse o carro chefe da composição, afinal essas palavras com-
portam em si a oferta central do serviço proposto pelo projeto.

Era também importante assegurar que a abordagem fosse suficien-
temente informal e amigável, uma vez que os conteúdos internos 
seriam em sua grande maioria, obras de outros contextos sociocul-
turais, clássicos, alguns, inevitavelmente antigos. Portanto a fonte da 
marca não poderia trazer nenhuma sisudez, ou contraste acentuado, 
deveria ser sem serifa e com formas mais arredondadas., pois como 
afirma Marcos Mateu-Mestre em “Framed Ink:” formatos curvos são 
sutis e pacíficos, bem como mais fáceis e bondosos ao olho humano.

O primeiro exercício realizado no processo criativo foi o Mind Map 
ping proposto por David Airey em Logo Design Love, que objetiva 
ampliar ao máximo as várias direções possíveis no processo de de-
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Figura 28    
Exercício de 
desenvolvimento 
de marca

Figura 29    
Exercício de 
desenvolvimento 
de marca com a 
fonte Mosk

sign. Por exemplo, supondo que a tarefa fosse fazer um logotipo 
para um foodtruck de sucos: em uma folha branca coloca se o nome 
da marca, ou o cerne do produto no centro, nesse caso sucos, e sem 
fazer muitos julgamentos vai-se adicionando palavras relacionadas à 
palavra anterior: suco – fruta – feira – feirante. Uma possiblidade seria 
fazer os sucos “Feira da Fruta”. 

Esse exercício tendo o “Por onde começar?” como objeto pode ser 
observado na imagem abaixo: 

Mesmo que a marca fosse majoritariamente tipográfica, foi pensado 
criar algum símbolo a partir da interrogação, à luz das palavras que 
surgiram no exercício: dúvida, caminho, rota, serviço, mapa, ajuda, 
direção, degrau, norte.

Os primeiros testes foram a partir da fonte Mosk (que satisfazia todos 
os conceitos anteriormente mencionados) juntamente com tentativas 
frustradas de representar, alterar a interrogação. Como pode ser ob-
servado nas figuras a seguir:
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O processo não estava fluindo e os resultados estavam muito insa-
tisfatórios, o conceito estipulado ao invés de lapidar e direcionar o 
trabalho estava restringindo as opções nessa primeira fase. Para ten-
tar resolver esse impasse, foram realizados testes com cinquenta e 
quatro fontes não serifadas que se encaixavam no conceito: 

Figura 30    
Exercício de 

desenvolvimento 
da marca

Figura 31    
Exercício de 

desenvolvimento 
da marca
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Dessas 54 fontes, foram escolhidas 12, as quais foram colocadas na 
disposição da marca e testadas em preto e branco e com uma man-
cha gráfica equivalente a uma polegada de largura como também re-
comenda Airey em Logo Design Love. Nessa etapa houve a tentativa 
de colocar uma exclamação no lugar da interrogação, afinal o projeto 
intenta vender uma solução e não uma dúvida, mas a expressão “ Por 
onde começar” naturalmente remete a uma dúvida e a exclamação 
contradiria a leitura natural. 

Figura 32    
Exercício de 
desenvolvimento 
da marca

Figura 33    
Exercício de 
desenvolvimento 
da marca
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Figura 34 
 Exercício de 

desenvolvimento 
de marca 

Figuras 35    
Exercício de 

desenvolvimento 
de marca 

Figuras 36   
Exercício de 

desenvolvimento 
de marca 

Das 12 escolhidas, foram selecionadas 6, com as quais foram realiza-
dos testes variando o tamanho das aplicações 
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O grupo então foi reduzido a três  opções de fontes, com mais algu-
mas variações de tamanho e aplicação.

Por fim a escolhida foi a fonte PT Sans, pois quando composta, for-
mava uma bloco com boa força de marca, além de satisfazer ao con-
ceito estipulado: fonte sem serifa, formas arredondadas e amigáveis:

A PT Sans foi criada em 2009 a pedido do Ministério das Comunica-
ções Russo para a comemoração dos 300 anos da instituição. Embora 
seja uma fonte russa, também foi desenhada para ser utilizada pelo 
alfabeto latino. Seu uso comercial é liberado.

Figura 37         
Alternativas de 
desenvolvimento 
de marca 

Figura 38         
Alternativa esco-
lhida  de marca 
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Para a validação da opção escolhida foram realizados alguns testes 
de aplicação de cor, os quais mostraram que a marca pode ter cor 
aplicada sem perder a identidade.

Figuras 39     
Testes de  

Aplicação de cor
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Depois da apresentação do anteprojeto, a professora Virgínia, e de-
pois o  professor Evandro Perotto fizeram algumas sugestões de al-
teração do kerning natural da fonte e no leading da composição. 
Com uma distância x entre as letras e 2,5 x entre as palavras “Por” 
e “onde”. Outro teste realizado foi colocar a palavra Onde com ini-
cial maiúscula, porém, por mais que se equilibrasse mais os pesos na 
composição, em especial o da interrogação, criava-se um elemen-
to que pinçava o olhar na porção central/superior da composição, 
e como disse Airey: “Você deve deixar seu cliente com apenas um 
elemento mais chamativo em seu design”, logo não haveria função 
nesse destaque involuntário ganhado pela letra “O”.

A proposta final:  

Figura 40         
Testes e ajustes 
com a marca

Figura 41         
Proposta final da 
marca
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7.2. Escolha do formato  

Uma característica comum à grande maioria de publicações sobre 
cinema e música, e principalmente nos similares analisados é a pri-
mazia por formatos mais quadrados, uma vez que estes são mais 
apropriados para a reprodução de imagens. Portanto, o escolhido foi 
o formato 15 que divide a folha de impressão padrão de 96 cm por 
66 cm em 15 partes iguais de 19, 2 por 22 cm com uma mancha de 
impressão de 17,2 cm por 20 cm.

7.3. Determinação da Mancha Gráfica e Grid
Foi aplicado o diagrama de Villard na pagina mestre, o qual resultou 
na seguinte mancha de impressão e medidas de margem: 

Figuras 42    
Formato 15

Figuras 43    
Diagrama de 

Villard
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Todavia, seguindo o que Josef Muller-Brockman fala em Grid Systems 
in Graphic Design, quanto maior o número de divisões no grid, maior 
o número de possibilidades e variações comportadas, e já antecipan-
do a necessidade de aplicar elementos visuais em lugares variados da 
página, dividiu-se a página num grid de 9 por 9 partes iguais, porém ain-
da mantendo a mancha gerada pelo diagrama de Villard, para os textos.

Figura 44         
Grid aplicado

Figura 45         
Mancha gráfica 
final 
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7.4. Escolhas Tipográficas 
Para os textos do interior da publicação, bem como para as futu-
ras ampliações do projeto buscou-se uma família de fontes que en-
dossasse um conceito parecido com o estipulado para a marca: que 
fosse uma fonte informal, com formas arredondadas, acima de tudo 
amigável e sem contraste nos traços, pois seria um dos pilares da 
roupagem jovial pretendida. Aliado a esse aspecto (e muito devido à 
pouca quantidade de texto por pagina) optou-se por uma fonte sem 
serifas.

Seguindo as recomendações de Robert Bringhurst em Elementos do 
Estilo Tipográfico de manter a largura de linha da coluna entre sete e 
dez palavras foram realizados testes com vinte e duas fontes diferen-
tes que se encaixavam nos pré-requisitos acima citados, no formato 
e grid determinados anteriormente. Os testes variavam de tamanho 
09, 10 ou 11 pt, e 08 para as legendas.

Das vinte e duas fontes testadas, quatro foram escolhidas:

7.4.1. Alright Sans: 
Foi a fonte usada no fracasso de PV3, é uma boa fonte mas avantaja-
da em demasia, a altura de x é um tanto parruda, e os numerais são 
alinhados à descendente, o que cria blocos de textos grosseiros e 
que sempre deixam a impressão de estarem desalinhados.

Harmonia Sans 9/11.3PT 41- Whatever Works (2009):  
Depois de seis anos afastado de seu palco natural e 
cidade natal, Woody volta a Nova York para contar a 
história de Boris Yellnikoff (Larry David), um excêntrico, 
arrogante e hipocondríaco ex-físico aposentado (e au-
toproclamado gênio), que acaba abrigando e poste-
riormente se casando com  Melody (Evan Rachel Wood), 
uma inocente e doce caipirona do sul dos EUA. 

ALRIGHT SANS 9/11.3 41- Whatever Works (2009): 
Depois de seis anos afastado de seu palco natural e 
cidade natal, Woody volta a Nova York para contar a 
história de Boris Yellnikoff (Larry David), um excêntrico, 
arrogante e hipocondríaco ex-físico aposentado (e au-
toproclamado gênio), que acaba abrigando e posterior-
mente se casando com  Melody (Evan Rachel Wood), 
uma inocente e doce caipirona do sul dos EUA. 

7.4.2 Harmonia Sans:
Sem dúvidas uma fonte leve, que atende ao conceito objetivado, 
mas é arredondada demais, fator este que confere ao bloco de texto 
um aspecto quase infantil.
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AVENIR ROMAN 9/11.3 41- Whatever Works (2009): 
Depois de seis anos afastado de seu palco natural e cida-
de natal, Woody volta a Nova York para contar a história 
de Boris Yellnikoff  (Larry David), um excêntrico, arrogan-
te e hipocondríaco ex-físico aposentado (e autoprocla-
mado gênio), que acaba abrigando e posteriormente se 
casando com Melody (Evan Rachel Wood), uma inocente 
e doce caipirona do sul dos EUA. 

Avenir Next 9/11.3 41- Whatever Works (2009):   De-
pois de seis anos afastado de seu palco natural e cidade 
natal, Woody volta a Nova York para contar a história de 
Boris Yellnikoff (Larry David), um excêntrico, arrogante e 
hipocondríaco ex-físico aposentado (e autoproclamado 
gênio), que acaba abrigando e posteriormente se ca-
sando com Melody (Evan Rachel Wood), uma inocente 
e doce caipirona do sul dos EUA. 

7.4.3 Avenir Next
Atende com excelência todos os requisitos buscados, mas o traço da 
fonte dá ao bloco de texto a impressão de que o peso é light.

7.4.4 Avenir Roman
Foi a fonte escolhida por atender a todos os requisitos procurados, 
além de se comportar bem quando aplicada em texto. Para os textos 
o corpo é tamanho 09 com entrelinha 11.3 pontos, e os títulos em 
heavy, (equivalente ao negrito) tamanho 12 pontos, entrelinha 11.3 
pontos.  A palavra Avenir significa “futuro” em francês. A fonte foi 
desenhada por Adrian Frutiger em 1988 inspirado no traço geomé-
trico da também sem serifa Erbar de 1922, bem como na Futura de 
Paul Renner. Frutiger queria que a Avevir fosse mais orgânica, uma 
interpretação humanista dessas fontes geométricas.

7.5. Capa 

7.5.1. Estudos de Composição 
Para a capa buscou-se inspiração, e foram realizados estudos de com-
posição, a partir de alguns posters de cinema assinados por Drew 
Struzan, Roger Kastel, bem como algumas peças icônicas do constru-
tivismo Russo.

Como apontado nas imagens das páginas a seguir, alguns elementos 
são comuns: tem-se uma figura principal que é o maior elemento da 
composição, uma figura secundária menor geralmente atrás ou abai-
xo da principal. Alguma representação de movimentação, ou cena 
de ação logo abaixo, mas com diferenciação perspectiva, separan-
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Figuras 46      
Estudos de  

Composição 

do primeiro, segundo e às vezes terceiro plano.  Em alguns casos 
há um emolduramento do conjunto com elementos mais estáticos, 
linhas retas, que deixam o todo equilibrado, simétrico. Outro fator 
que também se repetiu em alguns foi a presença de um figura de 
fundo, (geralmente um personagem antagonista, uma ameaça por 
trás dos demais), além, claro, do espaço destinado ao título e crédi-
tos da obra.
,
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Figuras 47        
Estudos de  
Composição 

Figuras 48       
Estudos de  
Composição 

As peças do construtivismo russo eram totalmente simétricas, chapa-
das, e geralmente com uma palheta de cores restrita, 
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7.5.2. Tratamento de Imagem
O tratamento de imagem que pode ser observado nas figuras a se-
guir foi escolhido para fazer parte da assinatura de identidade visual 
do “Por onde começar?”.  

Trata-se de uma action de Photoshop criada especialmente para o 
projeto, na qual se dessatura a imagem, ajusta-se os níveis até a foto 
ficar com apenas três tons: preto, cinza e branco.  O efeito mencion-
do foi eleito por ser uma alteração significativa na imagem original, 
mas sem perder a essência, além de permitir aplicação de cor por 
cima ou usando as camadas tonais. 

Figuras 49 
Tratamento de 

imagem

7.5.3. Alternativas

A primeira tentativa de unir as inspirações e conceitos extraídos dos 
estudo de composição, e aplicar o tratamento de imagem anterior-
mente descrito, resultou na imagem 39 (que pode ser conferida na 
página a seguir. 

Uma capa hipotética para um “Por Onde Começar Scorsese?”. Em-
bora tivesse uma lógica bastante interessante e uma proposta seria-
lizável (colocar o diretor como figura principal, com seus persona-
gens mais icônicos dispostos a sua volta, blocando uma composição 
triangular), na prática o resultado foi terrível, os elementos ficaram 
misturados e sem uma unidade harmônica.
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Figura 51
Capa com aplica-
ção de cor

Figura 50
Primeiro teste de 
composição 

A tentativa de aplicar cor na composição foi igualmente infeliz, pois 
apagou os personagens e os fez mesclar no fundo, além da dicotomia 
preto-cor conferir um ar de suspense para a imagem.   
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Para tentar resolver este problema com a aplicação de cor, realizou-se 
um exercício de formulação de paletas de cor. Alguns dos frames dos 
filmes mais característicos do diretor( nesse caso, o Martin Scorsese) 
foram selecionados e tiveram as cinco tonalidades mais significativas 
separadas com a ferramenta conta gotas do Adobe Illustrator, esco-
lhidas por matiz. Dessa forma ante qualquer artista, paletas poderão 
ser extraídas das imagens mais características de suas obras. 

Figuras 52   
Exercício de cora 

a partir da obra

Com o teste do Scorsese, pode se notar que a palheta com varia-
ções de vermelho se repetiu em alguns de seus filmes, pois um dos 
traços estéticos do diretor é o estabelecimento de uma dicotomia 
céu(azul)-inferno(vermelho). E para retratar ambientes repletos por 
personagens de má índole, mafiosos, prostitutas, cafetões, gangs-
ters, ele usa e abusa da cor vermelha na fotografia e em alguns ade-
reços do cenário. 

Tendo isto em vista, a palheta vermelha foi aplicada na composição 
anterior, juntamente com a aplicação da técnica do falso duotone 
aplicada à figura do diretor. A tarja atrás da marca ficou verde, por 
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ser o oposto complementar do vermelho, e harmonizou-se com ama-
relo. A opção ficou melhor, mas os elementos ainda estavam muito 
misturados e chapados.

Figura 53
Capa com aplica-
ção de cor

Figura 54
Capa The Rolling 
Stones

Por mais que o fracasso de PV3 tenha sido reiterado diversas vezes 
no presente relatório, um dos aspectos que funcionou (o único na 
verdade) foi a hierarquia de informações dos elementos necessários 
na capa: nome da publicação, título transitório com o nome do artis-
ta, e uma imagem ilustrativa.  O teste seguinte resgatou essa hierar-
quia. Aplicando o tratamento de imagem do projeto, uma colagem 
foi montada dispondo os membros dos Rolling Stones. 
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Figura 55    
Capa The Rolling 

Stones

Figura 56    
Capa Martin 

Scorsese

Outra opção foi emoldurar os elementos da capa com uma cor, que 
seguindo essa lógica estabeleceria uma paleta básica para a edição 
do respectivo artista. E se estenderia pela lombada e contracapa. 
Adicionou-se também umas diagonais variando a transparência para 
dar mais profundidade e dinamismo à imagem.  

Seguindo o template gera-
do pelo teste anterior ou-
tros dois foram feitos, ago-
ra na categoria cinema. Na 
figura 56 ainda se tentou 
aplicar a paleta característi-
ca do Scorsese, como se ele 
estivesse sendo iluminado 
pela luz de seus filmes. A 
opção funcionou, ficou ele-
gante, instigante, mas difícil 
de ser serializada, sem que 
a coleção fosse toda com-
posta por capas pretas 
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Figura 57
Capa Martin 
Scorsese 

Tendo isto em vista essa opção foi retrabalhada e aplicou-se uma 
leve simulação de luz de preenchimento em azul, e aplicou-se a cor 
predominante no fundo. Neste layout  cada diretor teria sua cor, com 
a lombada, contracapa, e fundo da marca em outra cor. 

8. Índice
O índice é a parte da publicação destinada a apresentar todo o con-
teúdo  de forma sintética e esquemática. No caso do “Por onde co-
meçar?” entram também nesta seção alguns textos introdutórios. 
Ocupando a primeira pagina dupla, do lado esquerdo, tem-se duas 
colunas  com os seguintes textos: 

“A Premissa da série: Existem filmes que você tem que as-
sistir e álbuns que você tem que ouvir. Verdadeiros clássicos, 
que caso desconheça, estará pecando contra o patrimônio 
cultural da sociedade moderna! Porém, eventualmente, por 
inúmeras razões, algum filme ou disco te escapou, ou pior, 
uma filmografia ou discografia inteira lhe é totalmente estra-
nha. Aí você se pergunta: Quem poderá me ajudar? O “Por 
Onde Começar?”! Sim! Com o título mais autoexplicativo de 
todos os tempos, esta série de livretos vai tornar as mais con-
sagradas obras da cultura pop acessíveis e amigaveis a um 
novo consumidor.”
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Na página ímpar subsequente, a mancha gráfica da página foi divi-
dida em duas colunas, as quais contêm um breve parágrafo introdu-
zindo a sequência de fases, dispostas numérica e sequencialmente, 
imagens representando cada grupo, com o nome, a duração e a loca-

Figura 58       
Primeira página 

do índice

Logo abaixo da premissa da série, vem um texto biográfico intitu-
lado Quem é (nome do artista) e porque (ouvi-lo/ assistir seus 
filmes)?, fazendo um breve relato dos primeiros anos de vida do 
artista em questão. bem como uma rápida análise sobre os prin-
cipais aspectos estéticos e impacto sociocultural de suas obras. 
Essa seção não deve ultrapassar 270 palavras.
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“Como funciona este livreto :O Por onde começar Elvis Pres-
ley? serve pra você que sempre ouviu que o cantor era muito 
bom mas nunca soube quais discos ouvir primeiro. Então va-
mos lá: pegamos a discografia de 52 albúns de estúdio, e a 
dividimos em 04 grupos de semelhança. Todavia, É importan-
te dizer que não existe um jeito único e imutável de conhe-
cer e  consumir a obra de um artista, logo a ordem sugerida 
a seguir não tem a intenção de se estabelecer como regra 
absoluta e arrogante, mas de servir como uma sugestão, um 
palpite brother, que caso você discorde, tudo bem! Aprovei-
te, fique à vontade e sinta-se encorajado para montar a sua 
própria sequencia com as nossas divisões.

Figura 59       
Segunda página 
do índice do 
“Por onde 
começar Elvis 
Presley?”

lização no livro. O texto presente antes da divisão em si, ressalta que 
a sequencia proposta não pretende ser uma metodologia unânime e 
definitiva, ao invés disso, um facilitador, apenas um, de vários possí-
veis jeitos de começar: 
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Em termos práticos, essa página contendo a divisão da obra em fases 
nas colunas, dá conta da instituição de um padrão visual, e abarca 
os mais diversos tamanhos de filmo e discografias, pois as colunas 
podem ter dois ou mais módulos, divisões, a variar com o número de 
grupos..  

9. Páginas de Abertura – Divisão das fases

O principal objetivo do “Por onde começar?” é oferecer o serviço de 
facilitação de consumo de uma obra completa, não haverá portanto, 
a seleção de apenas alguns filmes ou discos dos artistas abordados. 
O objetivo é pegar toda a discografia ou filmografia e dividir em gru-
pos menores, cujas respectivas obras tenham semelhanças estéticas 
e temáticas entre si. 

As fases determinarão os capítulos, ou as seções da publicação. E 
ao início de cada uma, haverá folhas de abertura tomando páginas 
duplas, com uma imagem ilustrativa na página esquerda, e um breve 
texto situando historicamente o momento do artista, além das princi-
pais e mais recorrentes características da fase, dispostas em tópicos. 
Os títulos com a identificaçao das mesmas virão na fonte Avenir peso 
heavy tamanho 18 pontos. 

Para aqueles que não têm vontade de fazer um consumo mais aprofun-
dado,  ver todos os filmes, ou ouvir todos os álbuns, haverá nas páginas 
de abertura das fases, boxes com Top 03 – Músicas da fase, ou Top 03 

Figuras 60           
Box “Um bom jeito 

de começar”

O box é uma simulação de um lembrete, como se fosse uma sugestão 
introdutória para a fase. A estrutura permanecerá constante, com o tí-
tulo “Um bom jeito de começar:” escrito em PT Sans corpo 14 pontos, 
seguido pelo título de três músicas ou filmes da fase, porém as cores 
variarão de acordo com a paleta de cores da fase:  

- Love in Vain;
- Sweet Virginia;

- You Can’t Always Get 
  what You Want.

Um bom jeito
de começar:

oUm bom jeit
de começar:

- An American Trilogy;
- Just Pretend;

- Burning Love.
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- Love in Vain;
- Sweet Virginia;

- You Can’t Always Get 
  what You Want.

oUm bom jeit
de começar:

Figuras 61 e 62        
Páginas de aber-
tura

– Filmes da Fase, o atrativo se chamará “Um bom jeito de começar”.
A palheta cromática de cada fase será determinada por exercícios de 
análise das obras, similares ao que foi descrito no processo de constru-
ção da alternativa de capa do Scorsese. Frames icônicos, imagens pro-
mocionais, posters, e fotos de bastidores serão analisadas para que possa 
extrair uma palheta de cores representativa para a fase, e o mesmo exercí-
cio será repetido para cada filme ou álbum que tiver uma página individual, 
caso a intenção seja criar uma subcamada dentro do capitulo.

- Love in Vain;
- Sweet Virginia;

- You Can’t Always Get 
  what You Want.

Um bom jeito
de começar:

oUm bom jeit
de começar:

- An American Trilogy;
- Just Pretend;

- Burning Love. 

oUm bom jeit
de começar:

- An American Trilogy;
- Just Pretend;

- Burning Love. 
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10. Os Diferenciais

10.1. Visual Storytelling nas páginas: 

Um dos aspectos que mais chamou a atenção na análise dos simila-
res, foi o carácter jornalístico que rege a programação visual das pu-
blicações sobre cinema e musica: o texto é quase sempre colunado 
e aplicado em fundo branco, ao lado do pôster, do filme ou capa do 
álbum, e as vezes uma ficha técnica, uma ou duas imagens, de divul-
gação ou bastidores são reproduzidas, próximas ao texto. 

Ou seja, em termos de comunicação , o texto é o principal agente 
emissor de informação,  seguido pelas imagens ilustrativas que cer-
tamente foram compradas para reprodução e venda da publicação. 
Embora esta solução funcione, é uma saída sisuda e pouco criativa, 
e que em termos  visuais deixa de aproveitar o potencial da imagem 
como veículo e não como fim em si mesma. 

Desta forma, no “Por onde começar?” foi decidido mudar a aborda-
gem. Logicamente, alguns elementos como o texto sobre o que se 
fala, têm que permanecer constante, mas ao invés de abordar a pá-
gina branca por trás das informações necessárias, como uma página, 
o diferencial visual do “Por onde começar?” será tratar esse espaço 
como um quadro de cinema, sujeito ao conceitos de blocagem e 
composição no seu processo construtivo. Pois dessa forma é possí-
vel seguir os conceitos trazido por Mestre-Mateu em Framed ink,: A 
imagem é um veículo, não o fim, regida por:

- O que se intenta dizer?
- Qual o clima que se intenta gerar na audiência?
- Qual a função do trecho pontual no projeto maior?

A esses preceitos pode-se somar a tática de decupagem proposta 
por Steve Katz em Shot by shot, que estabelece uma equivalência 
relativa entre termos gráficos e narrativos:

Gráfico: Onde a câmera está? 
Narrativo: De quem é o ponto de vista que está 
sendo expressado? 
Gráfico: Qual o tamanho do quadro? 
Narrativo: Qual a distância que estamos do objeto 
em cena?
Gráfico: Qual é o angulo do quadro? 
Narrativo: Qual é a nossa relação com o objeto?
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Tendo resolvido os fatores anteriormente citados, a construção da 
página-quadro se ampara no conceito de Blocagem, ou Blocking, 
que é oriundo do teatro e se refere ao posicionamento dos atores no 
palco.  O termo surge de um prática comum aos diretores de teatro 
do século XIX, que ainda na fase de ensaio, esquematizavam a peça 
num palco de miniatura, e marcavam o posicionamento dos atores 
usando bloquinhos de madeira. 

Se transposto para o cinema e as artes visuais, ou seja, num meio 
bidimensional, cria-se uma hierarquia visual clara pela diferença de 
tamanho das figuras em quadro, além de se poder gerar noções de 
profundidade e perspectiva. Segue os passos do processo:. 

O primeiro passo foi sele-
cionar um frame com uma 
imagem do cenário em que 
se passa a maior parte da 
trama. Depois aplicou-se 
a action com o tratamento 
do projeto. 

Em cima da imagem com o 
tratamento, selecionou-se 
as cores em total saturação, 
e o cenário foi pintado em 
uma camada multiply. 

Depois a composição foi 
harmonizada com uma 
camada laranja no modo   
multiply.

Figuras 63       
Processo de 
composição do 
Background
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Quanto aos personagens, as figuras foram selecionadas e cortadas 
das imagens que originalmente pertenciam, depois aplicado o efeito 
do projeto. Em camada em multiply, as cores foram pintadas. A pá-
gina/frame foi recomposto no inDesign e hamonizado com uma ca-
mada laranja 42% de magenta, 97% de amarelo.e uma outra camada 
overlay 25%. O filme retratado é o Whatever Works (2009) do Woody 
Allen, na trama temos Boris Yellnicoff, um autoploclamado gênio que 
tem sua vida virada de cabeça para baixo quando a caipirona Melody 
aparece em seu apartamento, e depois de muitos conflitos, eles se 
apaixonam. Em termos de composição o personagem de Larry Da-
vid como figura principal no quadrante esquerdo (geralmente onde 
ficam os elementos em posição de desvantagem), mas virado para o 
espectador uma vez que o personagem é marcado por constantes 
desabafos que quebram a quarta parede. Já Melody fica no quadran-
te direito, reduzida no quadro, mas acompanhada do texto sobre o 
filme, (afinal ela é o desencadeador da história). 

Figuras 64     
Tratamento  

personagens

Figura 65   
Exemplo de pá-
gina frame para 

o filme Whatever 
Works  
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10.2. Uso de imagem
Para evitar problemas com direito de uso de imagem e direito autoral 
das fotografia utilizadas, não haverá reprodução de imagem original 
em nenhuma publicação do “Por onde começar?”. Foi decidido que 
as ilustrações , nas capas e miolo, serão compostas por partes de ou-
tras imagens (frames, posters, fotos de bastidores) todas submetidas 
ao tratamento de imagem desenvolvido para o projeto, à palheta de 
cores da respectiva fase, e aos conceitos de blocking e enquadra-
mento descritos na seção anterior, pois dessa forma estar-se-á crian-
do algo novo, e não infringindo as leis de direitos autorais, conforme 
Art. 46, inciso VIII:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
VIII – a reprodução, em quaisquer obras, de peque-
nos trechos de obras preexistentes, de qualquer 
natureza, ou de obra integral, quando de artes 
plásticas, sempre que a reprodução em si não seja 
o objetivo principal da obra nova e que não pre-
judique a exploração normal da obra reproduzida 
nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos 
interesses dos autores.

10.3 Sobre os textos e a curadoria de artistas

Um outro aspecto bastante característico das publicações que abor-
dam cinema e música é a linguagem jornalística, isenta e direta nos 
textos. Se a análise for um pouco além, há algumas que são declara-
damente compostas por críticas. Nessas,  há uma formalidade quase 
elitista, que por mais que representem exemplos de bons exercícios 
da língua portuguesa, e por vezes estejam recheadas de informações 
muito edificantes, verdadeiras aulas de linguagem cinematográfica, 
existe uma verticalidade na relação autor leitor. 

O “Por onde começar?” pretende fazer diferente nesse aspecto tam-
bém. Visto que os textos não serão escritos por nenhum jornalista 
com muitos anos de mercado, há nesse cenário de aparente prepo-
tência, a oportunidade de fazer algo novo: escrever sobre os filmes e 
discos de modo informal, horizontal, textos construídos nas funções 
emotivas e conativas da linguagem, ou seja, como pontua Samira 
Chalhub em Funções da Linguagem, usar primeira pessoa (do sin-
gular ou plural) interjeições, adjetivos, uso do imperativo, vocativo, 
mecanismos que estreitem, horizontalizem a relação e motivem dire-
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tamente o leitor a tomar a atitude de consumo. 
Entretanto, é imprescindível ressaltar que o mencionado caráter in-
formal não isenta o projeto de embasar todas as opiniões expres-
sas, com base em aspectos técnicos de linguagem cinematográfica, 
musical, (nunca no gosto pessoal ds autores) o que fará com que o 
leitor entenda o porque uma obra é aclamada ou criticada, consiga 
distinguir referências, e transmitir conhecimento, sem parecer estar 
lendo um artigo acadêmico. A título de ilustração,  segue abaixo al-
guns exemplos textuais:

Sgt Pepper’s Lonely Heart Club Band(1967): Travesti-
dos de uma banda fictícia, os músicos puderam quebrar 
paradigmas musicais da época, o que resultou num rock 
com influências indianas e música tradicional britânica. A 
utilização de instrumentos como órgão Hammond, piano 
elétrico, e citara, conferiu às musicas longas e complexas 
um ar bastante psicodélico.  Revolucionário, suas inova-
ções, tanto na gravação quanto na presença das letras no 
encarte foram incorporadas pela indústria.

Abbey Road (1968): Depois das desastrosas gravações 
anteriores, eles concordaram em tentar voltar tudo como 
era antes, gravando juntos. Mas as divergências financei-
ras, ideológicas e pessoais entre os músicos fizeram do es-
túdio, um ambiente tenso e insustentável. No fim das con-
tas, musical e liricamente, os caras nunca se mostraram tão 
maduros e mesmo o projeto tenha sido liderado por Paul, 
e John nem aparecesse na gravações, o lado A foi feito de 
forma que agradasse Lennon e o B a Mccartney.

What’s up Tiger Lily (1966):  Em  O que se passa Tigresa? 
Woody Allen interpreta um cineasta autoral que é contra-
tada por um estúdio para fazer um espetaculoso filme de 
ação, mas como os japoneses são mestres nesse quesito, 
ele comprou uma obra nipônica já finalizada e a redublou 
com um texto cômico, sobre a busca da melhor saladeira 
do mundo. Mesmo não havendo a menor relação entre 
texto e imagem, ele “garante” ao espectador uma diver-
são dupla. Numa irônica e clara crítica às adaptações e 
aproveitamentos criativos de Hollywood, o primeiro filme 
totalmente escrito e dirigido pelo nova-iorquino é uma 
comédia de ação japonesa, no melhor estilo “Hermes e 
Renato” de entreter. 
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Interiors(1978): Interiores não parece com nada que W. 
Allen tinha feito até então, é um drama Berguiniano sé-
rio, sisudo e poético. Uma vez estabelecido e consagra-
do, com o sucesso de Annie Hall, ele decide fazer algo 
novo e nos contar a história de três irmãs cujas vidas fi-
cam completamente desestruturadas quando o pai, na 
faixa dos 60 anos, decide se divorciar da mãe, depressiva 
e suicida. Repetindo a bem sucedida parceria com Willis, 
o filme é composto por imagens pouco iluminadas e  
uma palheta de cores dominada por tons de cinza e azuis 
dessaturados. E mesmo que tenha sido uma drástica mu-
dança temática e estilística, ao assistir observe como Al-
len destrói na direção ao elegantemente decidir manter a 
câmera distante dos personagens, reassaltando a noção 
de vazies e solidão nos interiores, tanto dos ambientes 
quanto das personagens.

Quanto à curadoria dos artistas, qualquer produtor de conteúdo que 
tenha duas obras pode ter o seu “Por onde começar?, mas para con-
cretizar o projeto, e atender ao público alvo anteriormente mencio-
nado, serão selecionados artistas considerados clássicos. Dentre os 
vários significados da palavra clássico o que afirma: autor ou obra 
que pode servir de modelo, cujo valor é universalmente reconhecido, 
é o que mais se adequa. 

11. Ajustes e produto final 
Nas semanas seguintes à apresentação do anteprojeto, alguns pon-
tos soltos foram atados seguindo o feedback dado pela banca:

11.1 Marca 
Seguindo orientação do professor Evandro Perotto algumas mudan-
ças no kerning das letras da marca foram feitas, bem como um teste 
que desalinhava as palavras da marca. Todavia, quando aplicado nas 
capas, a composição ficou não ficou satisfatória, pois perdeu-se o 
peso de marca, e ficou parecendo um texto aplicado. Desse modo, 
voltou-se ao design anterior, mas foi percebido que embora  con-
junto funcionasse e formasse um bloco bem coeso, quando se redu-
zia a marca ou a aplicava em fundo colorido, os espaços entreletras 
saltavam aos olhos. Dessa forma, foi testado e decidido colocar um 
contorno de 0.05 pt nas palavras. Essa alteração também resolveu o 
problema de peso que estava sendo gerado pela interrogação. 
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Todavia, quando foi realizado um teste de impressão, percebeu-se 
que o ajuste tinha conferido um peso exacerbado para a marca. En-
tão, o stroke foi diminuído para 0.03pt. Conforme figura abaixo.

Figura 66     
Marca final

Figuras 67  
Poster Star Wars 

Celebration

Figuras 68    
Efeito aplicado

11.2 Capas

A capa estava encaminhada, mas as propostas ainda precisavam coli-
dir, comunicar ente si, e acima de tudo serem serializáveis. Pegou-se 
os dois exemplos mais bem sucedidos até então e tentou-se criar um 
outro exemplar. Eis que um problema surgiu: como as imagens eram 
compostas por partes de várias outras, haveria numa mesma imagem 
variações de resolução. Foi então que, inspirado no seguinte pôster 
do Star Wars Celebration:

A técnica de mesclagem das figuras foi aplicada: com um brush de 
textura, simulou-se raios de luz branca atrás dos personagens e nas 
áreas de highlight, tudo isso numa camada de Color Dodge, 
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Figuras 69    
Capas finais de 
música

Figuras 70     
Capa de cinema

Para as capas de música ficou então decidido que se terá o nome 
do autor do livreto, seguido pelo título “Por onde começar?”, e o 
nome da banda, ou cantor. Abaixo terá uma imagem composta pelos 
membros da banda, ou pelo cantor, com o tratamento de imagem 
do projeto aplicado. Esses elementos anteriormente descritos esta-
rão dentro de uma caixa que começa emoldurando o nome do autor 
e segue até o fim da página. As bordas, lombada, contracapa e no 
nome do(s) artista(s) terão cor escolhida por alguma relação com a 
respectiva obra, aplicada.

Nas capas de cinema, o esque-
ma hierárquico é parecido: nome 
do autor seguido pelo título “Por 
onde começar?” ambos emol-
durados por uma caixa de texto. 
Do lado direito parte do rosto do 
cineasta retratado, como figura 
principal, iluminado pela cor base 
da publicação, no lado esquerdo 
os personagens mais icônicos com 
os efeitos da publicação aplicados. 
As bordas, lombada, contraca-
pa e no nome do cineasta serão 
pretas. Na porção inferior virá o 
nome do diretor. 
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12. Validação 

Na etapa destinada à validação, o projeto gráfico foi submetido à 
opinião de um grupo seleto, pertencente ao nicho de mercado esti-
pulado anteriormente como sendo o público-alvo.   

Tanto a marca quanto as alternativas de capa e disposição de ele-
mentos da capa de música foram extremamente bem recebidos e 
altamente elogiados pelos entrevistados. Já a capa de cinema teve 
dois aspectos unanimemente criticados: o bloco de texto por trás 
da marca, que estava aplicado na face do diretor; e a estratégia de 
criar uma sub-identidade, que emoldurasse o cineasta e seus perso-
nagens. Embora a intenção fosse enquadrar as figuras, fazendo uma 
alusão poética com o conceito de enquadramento, na prática, devi-
do ao formato vertical, ficou parecendo um paspatur que amontoava 
os elementos.  

Desta forma, decidiu-se aplicar parte das escolhas das capas de mú-
sica nas de cinema, invertendo-se as cores do fundo( a borda fica na 
cor estipulada para a respectiva publicação e atrás dos elementos o 
bloco preto.); além disso, o personagens extrapolam os limites da 
faixa preta, vazando pela borda colorida. 

Figuras 71    
Capa final de 

cinema
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13. Conclusão e o futuro do “Por onde começar?” 

Em setembro de 2015 a empresaria e curadora do Ted Talk Music Pro-
ject, Amy Robinson postou no site americano Elite Daily um artigo intitu-
lado: “3 Habits That Will Catapult You To Future Success” (3 Hábitos que 
Catapultarão Você para Sucessos Futuros). No texto ela listava: 

1- Se estiver diante de uma idéia promissora, pergunte a si mesmo: 
Se eu não fizer, daqui a cinco anos, vou olhar para trás e desejar ter 
feito?
2- Nas horas vagas, trabalhe em projetos que te desperte paixão, 
sem pensar em dinheiro num primeiro momento, tendo em vista ape-
nas a premissa que aquilo é algo que deve existir;
3- Toda vez que ler /ouvir algo inspirador ou edificante, mande uma 
mensagem  para o autor. Além de servir como um elogio motivacio-
nal para quem produziu, no melhor dos cenários, pode surgir daí um 
contato profissional, amizade, etc.
. 
Ao final do trabalho relatado até aqui, foi concluído que os objetivos 
desta etapa foram atingidos de forma satisfatória. O “Por onde co-
meçar?” conta agora com um projeto gráfico sólido, cuja identidade 
visual e estrutura permitirão acima de tudo a serialização da idéia 
em futuros exemplares. Aliás, essa idéia é uma dessas que não pode 
ser ignorada, esquecida ou adiada, seja por um, cinco ou dez anos, 
se abandonada gerará um daqueles arrependimentos com gosto de 
desperdício. Pois demonstra significativo (e altamente patrocinável) 
potencial comercial, afinal de contas, nada mais é do que um guia 
desencadear de consumo. 

Além disso, as escolhas instituídas nos processos descritos ao longo 
deste, permitirão que o projeto atinja sua real concretude em meio 
impresso (como livretos) bem como através de meios virtuais: ebooks, 
aplicativo, site, ou vídeos  (logicamente, realizando-se os ajustes ne-
cessários para cada adaptação midiática). E para que esse objetivo 
se torne realidade, um coletivo (pequeno grupo de pessoas) será for-
mado para tal execução, uma vez que trata-se aqui de algo que deva 
existir no mundo, pois todos os dias, pessoas de diferentes idades e 
lugares no mundo se depararão com clássicos obrigatórios, mas não 
saberão por onde começar.

Por fim, a Amy Robinson recebeu uma mensagem pelo facebook do au-
tor deste, agradecendo pela motivação e contando da presente citação. 
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