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InfoGraFia – TraBaLHo FiNaL

Quer seja nos cafés, no barbeiro ou no largo da freguesia, enquanto se joga às
cartas ou se lê o jornal, a temática das conversas é dominada, muitas vezes, pelo
futebol. As discussões repetem-se em torno de polémicas desde o primeiro
campeonato, até aos dias de hoje. Fique a conhecer os números oficiais que dão
o pontapé de saída para as conversas mais acesas entre adeptos.

Memória Descritiva

Criar a nossa narrativa. Refletir sobre a história que queremos contar. São palavras
do professor Bruno Giesteira que funcionaram como plataforma de lançamento da
nossa infografia jornalística: “uma modalidade discursiva que se caracteriza pela
presença indissociável de imagem e texto numa construção narrativa, permitindo
a compreensão de um fenómeno específico, como um acontecimento jornalístico,
ou o funcionamento de algo complexo ou difícil de ser descrito numa narrativa
textual convencional.” (Teixeira, 2009)
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De facto, iniciamos o projeto com a ideia errada, ou melhor, com uma incorreta
ordem dos passos essenciais à realização do projeto. Só com a orientação do
professor Giesteira é que compreendemos que iniciar a realização do trabalho com
a reflecção da forma como pretendemos apresentar os diferentes dados, origina
um espaço de manobra restrito, cortando-nos a dinâmica e a espontaneidade. De
facto, o mais importante é não esquecer que “la infografía es, ante todo, un arte
funcional. Su ejercicio no consiste en encontrar estructuras, estilos, tipografías y
colores que sean agradables a los ojos, sino en usar todos esos recursos para
mejorar la comprensión y el análisis” (Alberto Cairo).

Assim, descobrimos que “escrever a nossa história”, ou melhor, definir qual a
história que tencionamos contar é de facto o primeiro passo. Tendo sempre em
conta que contamos uma NARRATIVA VERÍDICA E NÃO FANTASIOSA, NARRATIVA
QUE NASCE DE DADOS E DE CRUZAMENTO DE INFORMAÇÃO, NÃO DA NOSSA
IMAGINAÇÃO!

Ambos os elementos do HoMogEneous são “amantes de futebol” e foi dessa
mesma partilha de interesses que surgiu o tema: Os Três Grandes do Futebol
Português : Números, Polémicas e Personalidades . Seguindo as explicações e os
conhecimentos de Sara Freitas e Renato Silva, encontramos neste tema a
possibilidade de introduzir explicações, comparações, analisar factos continuados e
desvendar detalhes que nunca teriam sido antes apresentados e analisados.
Procuramos fornecer aos nossos visualizadores a capacidade de observar a
evolução das conquistas do campeonato nacional e competições internacionais,
tendo em conta as variáveis que, desde sempre, os adeptos referem nas
enumeras discussões futebolísticas no café, no barbeiro ou no jardim da freguesia
enquanto jogam às cartas. Quem de nós é que nunca ouviu as conversas em
que os benfiquistas falam apaixonadamente da pantera negra, ou dos
sportinguistas que se lamentam de possivelmente ter sido modificado o destino
clubístico deste jogador. Impossível é também ignorar as queixas, mais ou menos
brincalhonas, dos adeptos verdes e brancos e azuis e brancos quando apontam o
tempo e as tendências clubísticas de Salazar aos anos de domínio benfiquista. Mais
recentemente ouvem-se ainda as vozes dos que, de olhos brilhantes, sorriem ao
falar dos 30 anos de Pinto da Costa, e daqueles que se exaltam quando nos
recordamos do processo Apito Dourado. É neste contexto, de todos estes factos
e acontecimentos, quer dos clubes, quer da nossa história como país, que
nascem rivalidades e lendas clubísticas. É nesta mesma dimensão que procuramos
oferecer a todos os adeptos a possibilidade de verificar, com dados verídicos e
fundamentados, se todas estas dinâmicas referidas se constatam ou não. Sem
tomarmos qualquer partido apresentamos apenas resultados comparados e
agrupados, segundo os interesses dos apaixonados do mundo do futebol, de
forma a cada indivíduo observar e tirar as suas próprias conclusões. Esta é a
nossa narrativa!

Definida a narrativa iniciamos a recolha dos dados. Necessitávamos do total de
campeonatos portugueses ganhos por cada clube, e de uma tabela organizada
cronologicamente com cada época e o respetivo vencedor. Encontramos toda
essa informação num mesmo site e iniciamos a organização da informação.
Contabilizamos as vitórias do campeonato nos anos de ditadura, ou seja da
temporada 1934-35 (visto que nos dois anos anteriores o campeonato português
não tinha a mesma estrutura e os registos oficiais só se contabilizam a partir deste
ano), à temporada de 1973-74. Seguimos este método para os 30 anos de Pinto
da Costa, os anos de Eusébio no Benfica e o período do processo Apito Dourado.
Recolhemos ainda dados relativos às vitórias em competições internacionais numa
outra página de internet, pois consideramos que é um parâmetro importante na
análise da força e do peso de um clube. Estes são “os personagens” da nossa
narrativa, são os elementos que construíram a nossa história!

Estão recolhidos os dados, tempo de passar ao “papel de realizador”. Ou seja, é
tempo de construir a forma como os nossos personagens principais (dados,
informação e acontecimentos) se vão apresentar e relacionar. Esta é uma fase
criativa mas que acarreta responsabilidades. O conteúdo tem de ser apresentado
de forma correta, explicita, organizada e clara, sem no entanto perder o fator de
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inovação, o fator que diferencie esta infografia de outras tantas que foram
realizadas no mundo do desporto. A nossa inspiração surgiu com a visualização de
dezenas e dezenas de infografias jornalísticas, quer de jornais online portugueses
como o “Público”, quer de jornais online estrageiros, como “The Guardian”, e “The
New York Times”. No que diz respeito aos elementos infográficos, recorremos à
utilização de gráficos de barras (em estilo de pirâmide) e à utilização de elementos
visuais simples como a forma de um boneco, as linhas gerais de um apito e
círculos, pois um dos grandes objetivos das infografias é, segundo Edward Tufte,
“display measured quantities by means of the combined use of points, lines, a
coordinate system, numbers, symbols, eords, shading, and color”. Estas escolhas,
apostas em simplicidade resultaram também da orientação do professor que nos
fez compreender que o segredo está em passar a informação de forma rápida e
clara. Não devemos sobrecarregar a leitura visual dos indivíduos com informações
desnecessárias à aquisição dos dados e da informação. Além do mais, não
devemos correr o risco de generalizar, como por exemplo desenharmos o símbolo
de uma taça para constatar as vitórias de um clube. A aposta nesta figura iria
suscitar a ideia de que o clube só ganhou aquela taça em particular, daria a
informação errada de que a taça sempre teve determinado aspeto entre outras
possíveis lacunas (lembremo-nos do caso do desenho da mochila militar no El País
aquando do atentado terrorista). Tivemos também  em atenção o cuidado que é
necessário ter quando procuramos “embelezar” a nossa infografia. Como
jornalistas temos de ter em conta que os dados não podem ser alterados ou
viciados para que a infografia tenha um melhor design. Segundo o próprio Alberto
Caeiro, em primeiro lugar um jornalista deve “estructurar la información para que
resulte legible y analizable; después, escoger los artificios visuales mejor adaptados
a las tareas en las que el gráfico debe auxiliar; por último —y solo por último—
embellecer la presentación, pero no en el sentido de añadir adornos gratuitos.
Como dice Stephen Few sobre una curiosa visualización de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo (OCDE), lo funcional no está reñido con lo bello,
siempre que lo segundo sea un recurso para reforzar lo primero”.

Na nossa infografia é também possível verificar que, embora tenhamos tido algum
cuidado com a realização de uma escala apropriada à realidade, procuramos à
partida, através do tamanho dos círculos (mais um elemento simples de
comunicação visual, cor e linha) e do tamanho das figuras demonstrar, logo no
primeiro olhar, qual o clube que vence aquela variável, qual é o conquistador de
mais títulos etc., sem que fosse necessária a comparação dos números. Esta
aposta na divulgação dos resultados pelos tamanhos distintos prende-se pelo
necessidade de, em infografias, não cometermos o erro de colocar informação
que deixe dúvidas (por exemplo: afinal qual foi o que ganhou mais taças), ou que
origine dificuldades na interpretação. Porém, estas escolhas estão também
relacionadas com o tema que estávamos a abordar, ou seja, independentemente
de qualquer que seja a narrativa o adepto vai procurar sempre verificar “quem é
o maior”, “quem é o vencedor”.

Nesta fase as principais dificuldades passaram pela gestão e organização do
espaço que tínhamos no  illustrator e, sobretudo pela forma como iríamos cruzar
e conjugar diferentes dados, de modo a que estes não surgissem simplesmente
próximos uns dos outros em termos de espaço mas isolados em contexto.
Debatemo-nos com estas questões mas lutamos para as ultrapassar com a leitura
de alguns textos e de uma contínua visualização de trabalhos de diversos autores.
Assim, acreditamos que conseguimos ultrapassar os obstáculos e realizar uma boa
infografia jornalística. Prontinha para ser colocada num jornal desportivo
português (modéstia à parte)!

Finalmente o trabalho foi colocado no nosso blog após a escrita de uma pequena
introdução, ao estilo jornalístico. De forma muito resumida dissemos ao leitor da
nossa página o que é que poderia ver na infografia, a possível utilidade e o fator
de inovação da mesma e convidamo-lo a tirar as suas conclusões.

Estava escrita a narrativa verídica, selecionadas as personagens informativas, e
desenhado todo o cenário onde a ação se apresenta, desenrola, e onde pode ser
observada. Fica escrita a nossa história baseada em factos e números reais, mas
deixámos para cada um de vocês, a possibilidade de fazer a sua interpretação, de
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tirar as suas conclusões. A possibilidade de livremente cada olhar, de cada
individuo escrever a sua sinopse, de encontrar o desfecho, de acordo, ou não,
com as cores (do clube) do seu coração.

Maio 20, 2012

AnÁliSe dE Uma InfoGrafiA

“The world is complex, dynamic, multidimensional; the paper is static, flat. How we
are to represent the rich visual world of experience and measurement on mere
flatland? (Edward Tufte, 1990)

Procurando transcrever este mundo complexo, dinámico e multidimensional para
o papel ou computador, surgem as infografias.

Das infografias que pesquisamos decidimos selecionar a infografia que acabaram
de observar e que diz respeito, passando a citar o título da mesma, aos “Passos
dos líderes para salvar o Euro”. A escolha desta infografia prendeu-se pela
combinação dos diferentes elementos, nomeadamente, a existência de timeline,
de mapas e de uma espécie de gráfico de barras tudo em simultâneo e
absolutamente interligado de uma forma simples coesa e dinâmica. Esta infografia
pode ser observada no jornal público, e aconselhamos a sua consulta para que
esta análise seja melhor compreendida.

Começamos por afirmar que o assunto, ou melhor a sucessão de acontecimentos
e da temática que se pretende tratar, adequa-se na perfeição à utilização de uma
infografia. Existe um facto continuado, nomeadamente, as constantes reuniões
entre os líderes dos países da União Europeia no contexto de combate à crise,
factos que envolvem percursos e detalhes curiosos. Neste sentido, de forma a
descrever as dinâmicas dos encontros entre as várias personalidades políticas,
realizou-se, através de um mapa e de setas, a representação de diversas viagens.

Mas não é tudo. A narrativa que pretendem transmitir passa pela seleção de cinco
líderes estratégicos. O “Público” destaca as reuniões de Angela Merkel e de Nicolas
Sarkozy, ditos os líderes da zona Euro e destaca também os países que estão em
pior situação, Grécia, Portugal e Itália, verificando-se assim uma orientação ao
leitor, uma espécie de “guião” para as possíveis constatações que cada leitor
poderá retirar, sem no entanto lhe retirar a liberdade de cruzar a informação à sua
maneira. Do mesmo modo, demonstra-se um cuidado com a maneira como se
cruzam os dados de maneira relevante, de forma à infografia poder dar origem a
leituras com interesse para os indivíduos.

Ao nível da gestão de informação podemos verificar que existiu uma organização
ao nível da localização. Foram assinalados no mapa as capitais dos países que cada
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líder dirige, porém, verifique-se que o mapa é um elemento simples, sem grande
elaboração visual. O mapa contém apenas o que é essencial: A capital dos países e
líderes envolvidos e, posteriormente, a indicação, através de setas, das
deslocações para as suas reuniões. Assim, o leitor não é bombardeado de
elementos e informações visuais que em nada complementam a narrativa e que
servem apenas para saturar a observação. Ainda ao nível da gestão de
informação, assinalamos a timeline, ou seja, uma gestão temporal dos dados, que
permite a quem consulte a infografia observar as dinâmicas das reuniões dos
líderes ao longo dos meses, e, se pretender uma análise mais detalhada, poderá
ainda ter acesso aos acontecimentos mais relevantes de caráter económico e
político, dentro de cada mês.

Falamos agora da forma como se apresenta a informação. Diferentes tipos de
informação exigem a utilização de elementos infográficos diferentes.

“Uno de los primeros pasos en cualquier proyecto debe ser plantase qué es lo que
uno prevé que los lectores intentaran hacer con el gráfico. Queremos que
comparen números? Entonces, tal vez la mejor opción sea una serie de barras.”
(Alberto Cairo).

Essas mesmas considerações que devemos ter em relação à forma como
devemos apresentar determinadas informações, foram constatadas na infografia
analisada e estão em concordância  com os conhecimentos apreendidos nas
aulas: Por exemplo: Para a divulgação do “quem” foram de facto utilizadas as
fotografias dos líderes dos países; Em explicação do “onde” encontramos o mapa
e relativamente ao “quanto” (números) mais uma vez em concordância com o
que foi lecionado, verificamos a aposta na utilização de barras que nos permitem
comparar a quantidade total de reuniões que estes políticos somaram ao longo
dos meses de 2012. Portanto em concordância com a afirmação de Alberto
Cairo; Finalmente, para retratar os acontecimentos ao nível temporal (quando),
temos presente na infografia a timeline.                                                                
      ´

Como já referimos na elaboração desta infografia estão presentes elementos
visuais simples porque o trabalho de um designer passa por dar acesso a
composições visuais, livres de  complexidade, descomplicando o complicado, tal
como Edward Tufte  diz no seu livro ” The Visual Display of  Quantitive
Information”: “What is to be sought in designs for the display of information is the
clear portrayal of complexity. Not the complication of the simple; rather the task
of the designer is to give visual access to the subtle and the difficult – that is, the
revelation of the complex. Assim verifica-se uma ausência de complicação no
preenchimento dos espaços, na cor ou nas formas. A simplicidade resulta numa
imagem mais “Clean” que veicula com maior facilidade os dados e a narrativa geral
que pretende ser transmitida. Ao nível da cor verificamos também uma contenção
nos preenchimentos e nos tons utilizados nomeadamente no mapa e na timeline,
tons neutros (cinza) que não saturam o olhar. O essencial é transmitir a
informação de uma maneira inovadora e dinâmica sem perder a objetividade e o
critério jornalístico.

O parâmetro em que esta infografia se destaca de muitas outras que observamos
passa pela constante atualização de que pode ser alvo. A infografia não está
terminada, podem ser acrescentados à timeline novos acontecimentos e novas
reuniões que passaram também a constar no mapa. Esta possibilidade é de facto
fascinante. Os dados vão surgindo, a narrativa continua. Porém o jornal Público
peca por um certo desleixo e abandono, visto que a última modificação à
infografia foi feita já no dia 30 de Março.

Finalmente apontamos neste exemplo infográfico que selecionamos, a capacidade
de, através de uma observação, tirar conclusões relativamente ao líderes mais
ativos no combate à crise, o local central das reuniões, os países que menos têm
participado nestas mesmas reuniões sem que estas constatações nos sejam
“impingidas” na leitura de um artigo de jornal.

Lembramos apenas que, apesar de apresentarmos aquilo que consideramos ser
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um bom exemplo de infografia, durante a pesquisa tivemos a oportunidade de
encontrar algumas imperfeições noutros casos. Nomeadamente, saturação de
dados, uma má hierarquização ao nível de tamanho, tratamento de dado de
forma não tão adequada e a utilização de elementos visuais demasiados
complexos que “distraiam” e saturavam a leitura. Porém, de facto, de uma
maneira geral, existem muito bons exemplos de infografias, criativas e muitas
delas de temas curiosos, que nos indicam que o futuro do jornalismo caminhará
de mãos dadas com esta nova forma de dar a conhecer os acontecimentos e o
mundo ao nosso leitor. Nunca esquecendo que:

“Todo buen infográfico es funcional como un martillo, ‘multicapa’ como una
cebolla, bello y verdadero como una ecuación matemática” (Alberto Cairo)

Maio 14, 2012

InfoGraFiAS (PeSquiSa)

Infografia Jornalística

Não é possível identificar facilmente entre vários autores, o uso consensual do
termo infografia. Wilbur (1998) afirma que information graphics é um termo
genérico para várias formas de representação gráfica: de diagramas e interfaces
até a sinalização. Hoje em dia este termo tem sido utilizado para um tipo de
representação gráfica que se distingue das demais. Geralmente a maioria dos
infográficos tratam informação complexa, vasta e por vezes científica, ou seja,
complicada para ser escrita e compreendida em palavras e textos jornalísticos.

Atualmente, a infografia caminha de mãos dadas com o design de informação.
Segundo Sue Walker (2007), o design de informação é uma atividade que se tem
desenvolvido muito nos últimos anos, sendo, eventualmente, conhecida como
design de comunicação. Uma área voltada para o design gráfico mas que se
relaciona com a linguística e a psicologia aplicada, como a ciência da informação e
outras áreas. Neste contexto, os infográficos são utilizados quando as explicações
gráficas tornam mais simples e fácil a aquisição da informação.

A infografia jornalística relaciona-se ainda intimamente com dois conceitos de
comunicação jornalística: A iconografia e o texto. A grande diferença está no
facto de, se uma mera ilustração é considerada um elemento que não pertence
ao texto e que apenas o complementa, a infografia é bem mais do que isso, ela
cria uma interatividade de maneira a que, se retirarmos esses elementos
iconográficos de um texto ou artigo jornalístico este vai sofrer uma grande perda
do produto final. No contexto jornalístico as infografias pretendem funcionar
como a grande fonte de informação e não como uma simples ilustração adicional.
Muitas das vezes o texto funciona como o verdadeiro elemento adicional pois a
infografia por si só contém a informação essencial e mais importante à
compreensão de determinado assunto ou acontecimento.

Em pesquisa para a realização do nosso trabalho deparamo-nos com estes dois
lembretes na ”folha de São Paulo” (em 1998) em relação à utilização de
infografias.

1- É muito mais eficiente dividir a responsabilidade da pauta infográfica com a Arte
do que passar um monte de dados e esperar que a Arte descubra o que vocês
quer dizer com isso. Antes de começar a digitar um monte de tabelas converse
com a Arte sobre a pauta, os dados e referências disponíveis.

2- Algumas coisas que se veem numa tabela ficam melhores num gráfico, ou num
mapa (Kanno e Brandão, 1998, p.32).
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Constata-se assim o início já há mais de 10 anos do “Jornalismo Visual”, “o
resultado da prática de contar histórias com palavras, imagens e recursos de
design que envolve não apenas habilidade, mas conhecimentos de áreas distintas
para a conceção de um produto cada vez mais complexo.” (Lester 2002, p.11)

Hoje, a infografia ganha cada vez mais força e está presente nas publicações dos
melhores jornais mundiais. Servindo-se das novas tecnologias e das
potencialidades do design visual o jornalista tem a possibilidade de escrever a
notícia de forma dinâmica, inovadora. Espera-se assim dos novos profissionais da
área que dominem esta “ciência” para que se tornem uma mais valia de qualquer
redação.

Ficam agora alguns exemplos de infografias recolhidas em diversas publicações
online. Fontes de inspiração e de recolha de técnicas e táticas para o nosso
trabalho final.
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Maio 5, 2012

CoR : PsiCoLoGiA e CULTurA

Para melhor compreendermos estas duas dimensões relativamente ao significado
da cor, decidimos fazer uma pequena investigação. De facto as cores têm
significados. Mas serão estes significados efetivos? Acreditamos que dependendo
de cada um de nós, da nossa vivência, história de vida e cultura, os significados
alteram-se. Passamos a demonstrar a nossa pesquisa realizada através de
inquéritos a 7 pessoas de sexo, religião e origem diferentes.

Escolhemos 4 cores (Vermelho, Azul, Cor-de-laranja e Verde) e perguntamos quais
os sentimentos, sensações, palavras que lhes vinham à memória. As respostas
revelaram a existência de discrepâncias. A mesma cor tem significados diferentes
em pessoas distintas.

Azul

Segundo a psicologia da cor significa: autoridade, equilíbrio,
calma, limpeza, cooperação, compaixão, dignidade,
liberdade, harmonia, esperança, inteligência, maturidade,
paz, proteção, água.

OU: depressão, desespero, isolamento, solidão, melancolia, nostalgia.

Em diferentes culturas:

Catolicismo: Virgem Maria, Deus

Islamismo: Decoração das Mesquitas

Bandeiras: Paz, Cooperação

As respostas que obtivemos foram: Mar, paz, frio, harmonia, FC Porto, serenidade,
Céu.

Como podemos observar, apesar de estarem perante a mesma cor existiram
diferentes sensações, sendo que em um dos indivíduos a cor despertou um
sentimento negativo (Frio), existiu ainda uma associação cultural. Um dos
indivíduos associou o azul ao seu clube. Podemos ainda registar que o tom do azul
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também afetou as respostas. Uma das inquiridas exclamou “ Mas que azul tão
claro…. Assim eu associo a algo frio!”

Seguiu-se a cor vermelha…

Vermelho

Segundo a psicologia da cor: Ambição. Beleza, charme,
desejo, coragem, emoção, erotismo, energia, fogo,
intensidade, amor, luxúria, paixão, romantismo,
sensualidade, sexualidade.

Ou: pecado, sofrimento,  humilhação, violência, crime,
mal.

China  e India: Boa sorte

Russia: Comunismo revolução

Cristãos: Natal

Espanha: Luta dos touros, flamengo

Nesta cor verificamos que, as raparigas escolheram palavras como amor, paixão,
calor, sensualidade. Já os rapazes optaram por palavras como crime, sangue,
terror. Portanto, associações muito positivas e associações muito negativas
perante a mesma cor. Houve ainda um rapaz que, em tom de brincadeira disse
“isto é uma ratoeira…. Temos de dizer que nos lembra a revolução os cravos….
Estamos quase no dia 25 de Abril”. Para este sujeito a cor associa-se a esta
revolução portuguesa, está intimamente ligada aos cravos e à data histórica,
dificilmente o mesmo aconteceria com alguém de outro país.

 

 

 Cor-de-laranja

Positivo: acção, ambição, apetite, mudança,
celebração, dominação, energia, entusiasmo,
excitação, explosão, extravagância, excitação,
felicidade, diversão, saúde, terra.

Negativo, exagero, desordem, cansaço.

Cultura. Budismo- humildade, falta der desejo

China, Japão: amor, felicidade, plenitude.

Cultura Americana: Halloween

Esta foi por nós considerada a cor com mais consentimento. Em todos os nossos
amigos o cor de laranja despertou sentimentos positivos como alegria, energia,
diversão.

Finalmente o verde…
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Deixe o seu comentário

Verde

Positivo: aventura, ambiente, equiçíbrio,fertilidade,
liberdade, amizadem, generosidade, boa sorte, erva,
harmonia, saúde, vida, natureza, propsperidade,
primavera, simpatiova, junventude

Negativo: amargura, corrupção, inveja, culpa. Veneno, doença

Islamismo: Allah

Video cores

O verde foi também um caso curioso. Cinco dos sete envolvidos responderam de
imediato Esperança. De facto, associar esperança ao Verde é quase intuitivo,
ouvimos isso quando falamos da nossa bandeira, aprendemos na escola, este
enraizado na nosso cultura. Consideramos assim que por vezes estes conceitos da
sociedade podem condicionaram um pensamento mais livre e espontâneo. Mais
uma vez, existiu um rapaz que associou esta cor a uma figura, o gnomo verde
irlandês que, segundo ele, aparece muitas vezes nos episódios da sua serie
preferida.

De facto existem sensações que podem coincidir entre as pessoas, quando estas
estão perante a mesma cor. Porém, não é uma “ciência exata”, há espaço para
divergências culturais, divergências pessoais. Não podemos generalizar a definição
de uma cor. Cada Ser Humano vê o mundo à sua maneira, com as suas cores, os
seus tons, os seus significados, ainda que a sociedade contribua para a criação de
ideias pré concebidas. Somos livres, mesmo na forma como colorimos a nossa
vida.

 

Maio 5, 2012

CoR

Há nossa volta, se observarmos com atenção, podemos observar um mundo
colorido, umas vezes mais, outras menos. A cor é o elemento que muitas vezes
dá vida ao nosso mundo. O verão e as suas cores quentes, o inverno e as cores
mais frias e tristes. Sem ela como seria o nosso mundo? Sem dúvida diferente e,
na nossa opinião, bem mais triste.

O facto de estar presente desde sempre faz muitas vezes com que não nos
demos conta da sua importância no nosso mundo, na nossa sociedade.
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A cor identifica as nações do mundo através das suas bandeiras;

A cor diz-nos quando avançar ou parar num sinal de trânsito. Graças a ela
podemos melhor organizar tráfego, criar regras a que devemos obedecer;

Os diversos sinais, dispersos pelas ruas, que ajudam a sociedade a
aperceber-se do perigo, da necessidade de maior cuidado, neles a cor é
essencial (amarelo, vermelho, laranja, muitas vezes associados a sinais de
atenção/cuidado);

A cor do céu ajuda-nos a desvendar se levamos guarda-chuva ou se nos
espera um dia lindo;

Não consegui por mais fotos porque aminha net está passada queria associar a
cada ponto uma imagem

A cor está associada a diferentes profissões, a rápida identificação ajuda a
salvar vidas. ( A bata branca de um médico, a cor vermelha dos bombeiros);

As diferentes raças de seres humanos no nosso mundo identificam-se
através da cor. A cor da nossa pele é forte o suficiente para causar guerras
por todo o mundo, para criar preconceitos, juízos de valor.

Nos hospitais, a cada um de nós quando visita a urgência, é associada uma
cor;

Através dela identificamos marcas e produtos mais facilmente;

Acima de tudo existem estratégias, objetivos que através da cor podemos criar. A
cor é, sem dúvida um meio importante para transmitirmos a nossa mensagem, o
nosso estado de espírito.

Desde o momento em que acordamos estamos em contato com as cores: ao
nos depararmos com as cores do nosso quarto, ao escolhermos a roupa para
vestirmos, quando saímos vemos os muros e outdoors da cidade que nos
invadem de cores, ou mesmo se ficarmos em casa; tudo está repleto de cores.
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Deixe o seu comentário

Mas, afinal o que é a cor?

Só podemos perceber as cores quando temos luz. Cor é luz. A luz emitida, seja
pelo sol ou por uma lâmpada, contém todas as cores do arco-íris. A luz branca é
constituída pela reunião de numerosas radiações coloridas que podem ser
separadas. A cor é o resultado do reflexo da luz que não é absorvida por um
pigmento. Assim podemos perceber que a cor é uma sensação provocada pela
luz sobre nossos olhos. Podemos estudar as cores sob dois aspectos que estão
diretamente relacionados, embora sejam aparentemente opostos: a COR-LUZ e a
COR-PIGMENTO.

A Cor luz:

É mais fácil explicarmos a cor luz se pensarmos num arco-íris. Ao incidir nas gotas
de água da chuva os raios da luz solar decompõem-se em várias cores. São
radiações coloridas. Semelhante a um arco-íris temos um prisma comum, onde a
luz branca é dividida em um espectro de cores. Essas cores — vermelho, laranja,
amarelo, verde, azul, anil e violeta — compõem o que é chamado de espectro
visível da luz, que são frequências do espectro eletromagnético (“luz”) que
podemos ver a olho nu. O que nos dá um total de 7 cores.
Porém, temos milhões de cores diferentes na transição de uma cor para outra.
Estudos mostram a classificação das cores, são elas: primárias, secundárias e
terciárias. A qual gerará o círculo cromático e diante deste teremos também as
cores complementares e análogas, além de muitos outros estudos e definições.

Cor-Pigmento
O pigmento é o que dá cor a tudo o que é material. Os homens primitivos
descobriam as cores pela experiência. As pinturas rupestres eram feitas com os
mais variados tipos de pigmentos naturais: plantas, terra, carvão, e até o sangue
dos animais que caçavam.
As técnicas de pintura desenvolveram-se  industrializaram-se e a tecnologia criou
os pigmentos sintéticos. Cores “artificiais”, feitas em laboratório, mas tão intensas e
belas como as cores naturais que tentam imitar. Muitas tintas industrializadas ainda
são feitas com pigmentos naturais, mas já existem pigmentos sintéticos de todas
as cores. Os corantes também são pigmentos. A mistura de pigmentos altera a
quantidade de luz absorvida e refletida pelos objetos. Cada um reflete somente a
cor que não é absorvida. Por exemplo: o pigmento amarelo absorve da luz
branca as cores azul violeta, azul cian, verde, vermelho alaranjado e vermelho
magenta, e reflete somente a luz amarela, que é a cor que podemos ver.

Seguindo os estudos de NEWTON, podemos classificar as cores pigmento
inversamente a cor-luz, pois é assim que nossos olhos podem ver, perceber e
misturar as tintas. Essa mistura de cor-pigmento é chamada de mistura
subtrativa, por ser oposta a mistura aditiva que acontece com a cor-luz.

As cores aditivas são as usadas em trabalho gráfico com monitores de
computador, já que, segundo vimos quando falamos dos componentes gráficos
de um computador, o monitor produz os pontos de luz partindo de três tubos de
raios catódicos, um vermelho, outro verde e outro azul. Por este motivo, o
modelo de definição de cores usado em trabalhos digitais é o modelo RGB (Red,
Green, Blue).

Todas as cores que se visualizam no monitor estão em função das quantidades de
vermelho, verde e azul utilizadas. Por isso, para representar uma cor no sistema
RGB se atribui um valor entre 0 e 255 (notação decimal) ou entre 00 e FF
(notação hexadecimal) para cada um dos componentes vermelho, verde e azul
que o formam. Os valores mais altos de RGB correspondem a uma quantidade
maior de luz branca. Por conseguinte, quanto mais altos são os valores RGB, mais
claros são as cores.
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Abril 9, 2012

InFOGraFIA TipoGRáFICa

MatOsinhOs´s AnemOne

Tipografia, informação, comunicação visual, mensagem e utilidade, foram os
ingredientes utilizados na construção do segundo projeto de Design.

No âmbito de Design e Comunicação visual faz todo o sentido pensarmos em
tipografia tal como Paulo Heitlinger a vê: ” uma actividade social de comunicação”.

Assim, elaborar uma composição visual em que a letra tenha o papel principal e
que, ao mesmo tempo, exista uma informação imediata que passe para quem
visualiza a imagem, não é tarefa fácil. Porém, o desafio é sem dúvida estimulante,
e descobrir a capacidade que a letra tem para ajudar a transmitir uma ideia, foi
sem dúvida uma descoberta nova.

Ao iniciarmos a composição visual, decidimos que, para além da construção da
infografia com elementos tipográficos, queríamos acrescentar dois elementos que
acreditávamos que iriam enriquecer o projeto: a utilidade e a mensagem. Assim
uitilizámos a tipografia na sua essência de elemento de comunicação que “veste e
multiplica a palavra escrita” (Paulo Heitlinger, 2006)

O primeiro passo foi decidir que tema escolher, que artigo selecionar. A escolha
surgiu por acaso, numa tarde de fim de semana em que os dois elementos que
constituem o nosso grupo, observaram a “anémona de Matosinhos”, a famosa
estrutura que se encontra na rotunda de Matosinhos, junto à praia. A beleza
daquela construção, e a sua simbologia, tornaram-se no alvo da nossa procura
por artigos on-line.

Encontrado o artigo, iniciaram-se as experiências no adobe illustrator. Como fundo
selecionamos uma imagem da “anémona” e iniciamos a sua decomposição em
simples linhas. De seguida fomos substituindo as linhas por palavras por nós
selecionadas do artigo e aos poucos a nossa composição foi ganhando vida.
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Tal como referi-mos anteriormente, fazem parte do nosso trabalho dois outros
elementos que consideramos essenciais: A utilidade e a mensagem. Para
procedermos ao desenvolvimento desta ideia tivemos em mente a possível
utilização desta infografia em diversas situações. Acreditamos que, seria possível
empregar esta composição num site on-line que tivesse como objetivo promover
a cidade de Matosinhos ou este local específico junto ao mar. Seria também útil
num sentido dinâmico em que às palavras estariam associadas a hiperligações que
nos conduziriam a outras zonas da cidade relacionadas com estas mesmas
palavras. Para além da utilização num site para a promoção da cidade, a nossa
infografia poderia estar num artigo jornalístico ou reportagem presente num jornal
ou, até mesmo na realização de um evento, exposição neste local. No que diz
respeito à mensagem, esta estrutura funciona como cartão de visita logo o
mesmo acontece com a nossa composição visual. Esta funciona como a imagem
que mais rapidamente associamos ao local, a ideia de mar, pesca, praia, o oscilar
da “anémona” ao ritmo do vento, a composição grita e exclama Matosinhos,
logo, ótima para divulgar este lugar.

Justifiquemos agora a utilização da letra. A cor que utilizamos na nossa
composição é facilmente justificável pelo facto de a estrutura ser, de cor vermelha.
Para sermos o mais fiel possível à construção que existe, achamos por bem que a
cor deveria ser fiel ao autêntico. Porém, na frase do “Slogan”, recorremos ao azul
para representar a cor do mar, mantendo apenas com a cor vermelha a palavra
“anemone”. Destacamos ainda todas as letras “O” dessa mesma frase de modo a
ser associado à forma da estrutura vermelha. O tipo de letra escolhido baseou-se
na utilidade que pretendíamos dar à nossa infografia. No que toca à escolha do
tipo de letra a justificação é já mais complexa. Tal como referimos anteriormente,
a utilização da nossa infografia prevê a ideia de marketing da cidade, a ideia de
comercializar a imagem de Matosinhos, seja num site, num evento ou num jornal.
Assim partimos à procura de letras que são utilizadas com essa mesma intenção. À
partida sabíamos que procurávamos uma letra sem serifa, comummente utilizada
em publicidade, ou seja, uma letra mais clean e de fácil leitura que permita uma
boa compreensão das palavras/mensagem. Finalmente chamou-nos a atenção
um anúncio de uma das maiores empresas mundiais: A Apple. Consideramos o
tipo de letra ideal e interessante e decidimos investigar  qual era. Descobrimos
então que se tratava da Myriad Pro. Um tipo de letra sem serifa, não austera ,com
linhas modernas e ao mesmo tempo contemporâneas. Consideramos uma letra
“jovem”, elegante mas não demasiado “vaidosa” ou trabalhada sendo assim fácil
de ser compreendida. Utilizamos o tipo regular e apenas para o “slogan” optamos
por semi-bold, de modo a destacar aquela frase sem, no entanto, ofuscar a
“anémona”. Caracterizando mais concretamente, podemos afirmar que a letra
utilizada, na nossa opinião, pode ser um género de letra Grotesca (letras de palo
seco ou antique), no que diz respeito à largura dos traços semi negra na frase do
Slogan e regular nas restantes palavras, relativamente à inclinação podemos
defini-la como redonda. Finalmente um estilo de largura entre o condensado e o
expandido e, como dissemos já anteriormente, sem patilha, ou seja, sem serifa.

A letra ocupa o espaço central do nosso trabalho, constrói a imagem, compõe e
informa. A letra originou a nossa infografia e fez-nos descobrir o mar de opções e
mensagens que podemos elaborar e construir apenas mudando a forma dos
caracteres. Caracteres que constituem as infinitas palavras que existem no nosso
mundo e que muitas das vezes são a maior arma de expressão.

converted by Web2PDFConvert.com

http://homogeneous.files.wordpress.com/2012/04/a-rede.jpg
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Deixe o seu comentário

Excerto do artigo utilizado na realização da infografia tipográfica.

“SHE CHANGES” – ANÉMONA
Património, Tradição e Cultura | Outros Monumentos

Da autoria de Janet Echelman, a estrutura em rede, com cerca de 50 m de altura,
denominada “She Changes”, é uma homenagem à comunidade piscatória de
Matosinhos. O seu esplendor permite-lhe ser encarada como um dos mais
emblemáticos cartões-de-visita do Concelho de Matosinhos, bem como obra
referência não só ao nível nacional, mas também internacional.
A Sculpture Magazine considerou-a “one of the truly significant public artworks in
recent years”. Em 2004, a também denominada Anémona, passou a símbolo de
Matosinhos reconhecido mundialmente.

Abril 9, 2012

AnÁlisE dA LeTRA

Nesta curta análise e reflexão onde tencionámos contemplar os meandros da
tipografia presentes, particularmente, neste tipo de letra, rechonechemos à
partida esta arte que “arrastra rápidamente a sus seguidores a terrenos
desconocidos en los que la estética se une a la ingenería y el arte se funde con las
matemáticas, y donde lo estrictamente efímero y decorativo se encuentra
mediante la búsqueda de valores atemporales y de un funcionalismo transparente
(Lewis Blackwell, 2004)

A nossa recolha fotográfica de diferentes tipos de letras foi, sem dúvida, um
processo bastante rápido. De facto, em meio urbano, estamos completamente
rodeados de caracteres, de todos os géneros, de todos os feitios, e com as mais
diversas finalidades.

Decidimos escolher, de entre as fotografias tiradas, uma letras que, sem dúvida, se
destaca e não passa, de maneira alguma, despercebida. A letra que escolhemos é
uma letra muito elaborada, composta e trabalhada e típica de uma escrita erudita,
cuidada, religiosa, típica de textos  históricos e antigos. O acabamento e a
quantidade de pormenores com que esta é enriquecida, refletem a importância e
seriedade do texto de que esta faz parte: A Bíblia. Este “B” é um b repleto,
preenchido, cheio, volumoso. É um “b” que não se limita às linhas básicas  que o
criam, e por isso acrescenta um desenho que o completa, aconchega-o e
enaltece.

A cor da letra é também um elemento de grande importância. O dourado, cor do
ouro, é mais um símbolo de algo precioso, importante e valioso, valores que a
letra representa e anuncia, presságio do livro pelo qual “dá a cara”.
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Acreditamos ainda que esta é uma letra da família das Cursivas (inglesas ou
manuscritas)  

Tal como a Gótica, é uma relíquia do tempo passado, que apareceu em tipografia
quando o rei Jorge IV de Inglaterra (1700) pediu, ao fundidor francês Fermin
Didot, uma letra que imitasse caligrafia inglesa. Uma letra redonda, de espessura
algures entre o “Bold” e semi-bold, sedutora e acima de tudo com enorme riqueza
visual.

Esta letra antiga, ainda associada aos tempos onde a tipografia era uma arte
artesanal baseada em mãos artísticas, contrasta com a variedade de design dos
caracteres que hoje em dia nos rodeiam. Nela comtemplámos o passado distante
da tipografia de hoje e daquilo que no presente se associa: “una materia muy
vinculada al arte, a la tecnologia, y a nuestra capacidad para la lectura y la
escritura (Lewis Blackwell, 2004)

Deixe o seu comentário

Abril 9, 2012

ExeMPLOS dE UTiliZAçõES cOm o TipO de
LETRa EsColHIDo

 

 

Abril 9, 2012

RecoLHa fotoGráFICa (TiPOgraFIA)

Terror na austeridade das linhas e na carnificina da cor
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Utilização da letra como imagem das linhas de um design de tecnologia criativa      
        “Creative Tecnologie”

 

Alertando o perigo com a geometricidade das letras

 

Elegância e Qualidade que transparece ao produto

 

Um “Somos” voluptuoso

 

Bela simplicidade de uma carta

 

“Quadradinho” do Café

Março 30, 2012
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AnÁlisE dA FotoGrAFIA EsCoLHida

 

 

“O Artista é autor de peças raras, únicas, feitas pelas própria mãos. Trabalha de
um modo pessoal, procurando exprimir, numa linguagem caracterizada
visualmente por um estilo próprio as sensações que nascem nele segundo os
estímulos que recebe do mundo em que vive: Trabalha para si próprio e para um
elite que a possa entender.” (MUNARI, Bruno / Artista e Designer / Ed. 70, Lisboa)

 

Ainda antes de passarmos à realização da composição visual, levamos a cabo uma
recolha fotográfica que nos permitisse encontrar inspiração e, mais importante
ainda, reconhecer e observar concretamente os elementos básicos da
comunicação visual que constituem tudo o que de mais complexo  existe no
mundo e que convivemos.  E como diz Ezio Manzini em “A Matéria da Invenção”,
“Design significa também planear e escolher, ou seja, receber e processar
estímulos, seleccionar modelos de pensamento e sistemas de valores.”

 

A nossa busca resultou em fotografias onde facilmente podemos visualizar o
ponto, a linha, a cor, a textura e até mesmo a “simulação” de algum movimento.
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Como é possível encontrar no nosso blogue, resultaram fotografias distintas onde
numa se exalta a cor, noutras a linha e também junções dos mais variados
elementos, onde estes são austeros, geométricos e outros fluidos, dinâmicos.

 

Confessámos que não foi, portanto, tarefa fácil escolher apenas uma fotografia
entre tão variado leque, porém foi uma das fotografias mais versátil e diferente –
alvo de várias interpretações – que mereceu a nossa atenção. Ao contrario da
maioria das imagens que continhas elementos e linhas mais geométricas, esta foto
representa algo muito abstracto, algo de facto nos faz observar apenas e só os
elementos que a compõem, dada a impossibilidade de compreendermos o que
estamos a observar.  Como diz Bruno Muntari no livro Artista e Designer “O artista
trabalha com a fantasia, enquanto o designer usa a criatividade.”

 

Falando mais concretamente, chamamos à atenção para a existência dos pontos
que acompanham sobretudo a parte média-inferior da imagem, as linhas que
parecem nascer da extensão e “melting” dos pontos.

 

No entanto, não podemos deixar  de referir  a riqueza da cor desta fotografia. Os
castanhos, beges, parecem fundir-se de uma maneira tão bela e cúmplice, quase
poética, formando uma espécie de degradé que enaltece, sem margem de
dúvida, a imagem. E desperta ainda mais um sentimento de fascínio. Os tons
esbranquiçados atribuem à imagem luz irradiante à imagem.

 

A maneira como estão dispostas as linhas e os pontos criam também a sensação
que estão em queda, um efeito de precipitação dando um determinado
movimento à imagem.

 

Finalmente, afirmámos a existência de uma textura “gretada” quando
aproximamos mais a imagem. Verifica-se solidez do objecto e algum relevo.

 

Independentemente da nossa análise, certo é que podemos olhar durante horas,
tentar descodificar o que estamos a observar, tentar imaginar o que vemos, mas
a verdade é que independentemente do esforço e versatilidade que utilizemos, a
imagem continuará a deslumbrar-nos com o mistério de não sabermos a que
“todo” pertence.

Esta frase define bem o exercício que efectuamos para juntar as partes e tentar
formar um todo: “Parece que as coisas que vemos se comportam como
totalidades. Por um lado, o que se vê numa dada área do campo visual depende
muito do seu lugar e função no contexto total. Por outro, alterações locais
podem modificar a estrutura do todo. Esta interação entre todo e parte não é
automática e universal. Uma parte pode ou não ser visivelmente influenciada por
uma mudança da estrutura total; e uma alteração na configuração ou cor pode
ter pouco efeito no todo quando a mudança permanece, por assim dizer, fora da
trilha estrutural. Estes são aspectos do fato de que qualquer campo visual
comporta-se como uma Gestalt.” (ARHEIM, Rudolf / Arte & Perceção Visual / Ed.
Pioneira (Editora da Universidade de São Paulo), São Paulo, 4a Edição, 1988. (Art
and Visual Perception. The New Version; Ed. Regents of the University of
California, 1954, 1974))
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Deixe o seu comentário

Para os mais curiosos aqui fica “o todo” da nossa imagem: um conjunto de
pontos, linhas, texturas, cores e todos os outros elementos básicos da
comunicação visual.

 

 

Março 30, 2012

MEMóriA DesCRiTiVA (qUaDRAdo e CirCULo)

 

Linha, ponto, textura, perspectiva, cor, movimento. Os elementos básicos que
compõem tudo o que de mais complexo existe à nossa volta.

Observar as  partes que compõem o todo, aprender a ver mais longe, mais
profundamente. Estes são os ingredientes essenciais para a execução do projecto
de Design e Comunicação Visual.

“Conhecer as imagens que nos circundam significa também alargar as
possibilidades de contacto com a realidade; significa ver mais e perceber mais. è
muito interessante, por exemplo, ver as estruturas das coisas, mesmo na parte
que está à superfície, aquilo que se chama textura, isto é, a sensibilização (natural
ou artificial) de uma superfície, mediante sinais que não alteram a sua
uniformidade.” (MUNARI, Bruno / Design e Comunicacao Visual / Ed. 70, Lisboa,
1991)

Antes de mais queremos anunciar que adquirimos online e recorremos
frequentemente aos livros Design e Comunicação Vissual de Bruno Muntari; Arte e
Percepção Visual de Rudolf Amheim; e Sintaxe da Linguagem Visual de  Dondis A.
Donis.

Com as noções aprendidas nas aulas, partimos à descoberta dos elementos
visuais que nos rodeiam. Tiramos várias fotografias tende sempre em mente uma
inspiração – “Shake it Out”.

“Shake it Out” dos Florence & The Machine foi a música escolhida para o nosso
projecto. Música que nos transmite a ideia de que muitas vezes estamos no nosso
lado escuro, cercados, deprimidos, na companhia dos nossos “demónios
interiores” e que a solução é deixar que estes não se alimentem do nosso espírito;
é não nos rendermos nem nos conformarmos – afastá-los; abandonar todo o
negro sempre em direcção ao lado feliz, livre, paradisíaco. A solução é “Shake it
Out”; Abanar o estado depressivo para estarmos bem connosco e com o mundo.

Com este conceito tiramos fotografias dos mais variadíssimos géneros e
perspectivas, privilegiando os mais diversos elementos da comunicação visual –
como é possível observar no neste blogue.

Tínhamos noção que a percepção do conteúdo e da forma ocorre pelo ser
humano de forma simultânea e assim, se queríamos privilegiar a existência dos
elementos que constituem a nossa composição, teríamos também de utilizar
técnicas que nos permitissem transmitir a mensagem que pretendemos sem
diminuir o papel dos elementos e sem perder a conexão dos mesmos como um
todo. Ou seja, queremos que os observadores possam ver os elementos desta
forma de comunicação como as partes constituintes de uma mensagem mas, ao
mesmo tempo, que fosse também possível compreender essa mesma mensagem.
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Comecemos então por analisar por analisar a utilização dos elementos básicos da
comunicação visual.

Tanto na composição do quadrado como na do circulo, destacámos a
importância da utilização da cor, bem como da linha.

No quadrado observamos a utilização da cor como elemento que nos ajuda a
distinguir entre dois lados: o lado da euforia e no oposto, o lado neutro, insípido. A
dividir estas duas dimensões existe uma espécie de cerca (daí o nome da
composição), formada pela linha e textura em tons acastanhados e baseada
numa das fotografias retiradas por nós. Assim temos o lado vedado e a facção
daqueles que se atrevem e conseguem ultrapassá-la, alcançando a cor, o êxtase,
a euforia, a Dinâmica. A cor está assim presente  apenas no lado da felicidade ,
desafiando-nos a saltar a cerca, deixando o estado depressivo para trás de modo
a alcançar a plenitude de espírito.

No caso da composição do circulo existe também a ideia de dois estados, dois
blocos opostos. Mantendo os mesmos tons de cor, mantendo a utilização dos
mesmos elementos, nomeadamente a linha, acrescentámos, aproveitando a
indução de movimento veiculada   pelo circulo, para criar a ideia do Ying Yang.
Porém não utilizamos preto e branco mas sim preto e rosa. Esta escolha deve-se
pelo facto de não querermos representar o bem e o mal mas sim os dois estados
de espírito distintos. O preto depressivo, “negro”, problemático. Passando para o
rosa, “colorido”, eufórico, alegre, calorento. È também possível  verificar a criação
de um efeito de ilusão em que o lado da euforia parece acabar por,
progressivamente, consumir o lado demoníaco.

Quanto à utilização da linha, optámos, contrariamente ao caso do quadrado, por
uma utilização mais rígida e geométrica para fazer contraste com o círculo – um
campo de composição mais dinâmico e curvilíneo. A aglomeração de todas as
linhas tem como objectivo formar uma máquina (tal como parte do nome da
banda “The Machine”) que está, deliberadamente,  quase na sua totalidade no
lado eufórico e começa a formar-se no lado depressivo. Finalmente a máquina
produz uma espécie de bailarino que parece movimentar-se, expressa-se através
do som da máquina.

Falando agora nas técnicas utilizadas, podemos aferir que forma um conjunto.

“Os elementos visuais são manipulados com ênfase cambiável pelas técnicas de
comunicação visual, numa resposta directa ao carácter do que está sendo
concebido e ao objectivo da mensagem. A mais dinâmica das técnicas visuais é o
contraste, que manifesta uma relação de polaridade com a técnica oposta, a
harmonia(..) São muitas as técnicas que podem ser aplicadas na busca de
soluções visuais. Aqui estão algumas das mais usadas e de mais fácil identificação,
dispostas de modo a demonstrar suas fontes antagónicas.” (DONDIS, A. D. / La
sintaxis de la imagem, Introducción al alfabeto visual / Ed. GG Diseño, Barcelona).
Nesta página do livro – 24 – apresenta-se os elementos que constituem o
contraste e a harmonia.

Existe, na nossa visão, uma espécie de equilíbrio dado pela forma como se
separam as partes que constituem a mensagem, equilíbrio esse transparecido
também pela utilização de algumas linhas e formas mais geométricas. Porém
simultaneamente existe instabilidade provocada pela inquietação das linhas que
constituem o lado de lá da cerca (caso do quadrado) e das que constituem a
máquina (no circulo).

Acreditamos ainda que existe emoção, irregularidade, complexidade e uma grande
riqueza visual (profusão) conferida pelo misto de elementos e a forma como estão
desenhados e a irreverência que transparecem..

No caso da composição dentro do circulo encontramos também unidade, os
elementos formam uma totalidade.
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Deixe o seu comentário

Para concluir esta mataria, acrescentamos a espontaneidade conferida pelas linhas
especialmente no caso do quadrado, onde esta parece movimentar-se e dançar
espontaneamente.

Uma imagem é, neste caso, um conjunto de elementos básicos da comunicação
visual e como todas as imagens, valerá sempre mais que mil palavras..“Conhecer
comunicação visual é como aprender uma língua, língua feita só de imagens, mas
imagens que têm o mesmo significado para as pessoas de todas as nações,
portanto de todas as línguas. Linguagem visual é uma linguagem, talvez mais
limitada do que a falada, mas certamente mais directa. Exemplo evidente é é a do
bom cinema, em que são desnecessárias palavras se as imagem contam bem uma
história”. (MUNARI, Bruno / Design e Comunicacao Visual / Ed. 70, Lisboa, 1991).

Deixe o seu comentário

Março 30, 2012

ShaKInG tHE MacHInE

Este é o resultado final da composição visual no circulo de 11,5 cm de diâmetro,
proposto em Design e Comunicacão Visual. Composição tendo como “música-
tema” “Shake It Out” do grupo Florence & The Machine.

Março 30, 2012

ShaKInG tHE FenCE

Este é o resultado final da composição visual no quadrado de 12 cm de lado,
proposto em Design e Comunicacão Visual. Composição tendo como “música-
tema” “Shake It Out” do grupo Florence & The Machine.
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Março 30, 2012
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Março 26, 2012

RecoLHa fotoGráFICa (PArtE 2)
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Deixe o seu comentário

Março 19, 2012

DCV PRoposTA 1 – ObJeTIvos

Linha, Ponto, Textura, Perspetiva, Cor, Movimento. Os elementos básicos que
compõem tudo o que de mais complexo existe à nossa volta. Aprender a
observar as partes do todo, aprender a ver mais longe, mais profundamente são
os ingredientes essenciais à execução do projeto de Design e Comunicação Visual
que pretendemos realizar. Esta página servirá assim de espelho, permitindo
“espreitar” o nosso percurso, as experiências e as fases que iremos percorrer para
chegar à realização do trabalho final.
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RecoLHa fotoGráFICa (PArtE 1)

converted by Web2PDFConvert.com

http://homogeneous.files.wordpress.com/2012/03/img_04021.jpg
http://homogeneous.files.wordpress.com/2012/03/img_03912.jpg
http://homogeneous.files.wordpress.com/2012/03/img_03651.jpg
http://homogeneous.wordpress.com/2012/03/26/recolha-fotografica-parte-2/#respond
http://homogeneous.wordpress.com/2012/03/19/dcv-proposta-1-objetivos/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/03/19/dcv-proposta-1-objetivos/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/03/19/dcv-proposta-1-objetivos/#respond
http://homogeneous.wordpress.com/2012/03/12/recolha-fotografica-parte-1/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/03/12/recolha-fotografica-parte-1/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


ARTIGOS RECENTES

InfoGraFia – TraBaLHo FiNaL

AnÁliSe dE Uma InfoGrafiA

InfoGraFiAS (PeSquiSa)

CoReS

CoR : PsiCoLoGiA e CULTurA

ARQUIVO

Maio 2012

Abril 2012

Março 2012

Fevereiro 2012

CATEGORIAS

Uncategorized

META

Deixe o seu comentário

1 comentário

Fevereiro 28, 2012

deSigNing an hOmoGEneoUS plaCe

converted by Web2PDFConvert.com

http://homogeneous.files.wordpress.com/2012/03/img_0358.jpg
http://homogeneous.files.wordpress.com/2012/03/img_0361.jpg
http://homogeneous.files.wordpress.com/2012/03/img_0381.jpg
http://homogeneous.wordpress.com/2012/03/12/recolha-fotografica-parte-1/#respond
http://homogeneous.wordpress.com/2012/02/28/hello-world/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/02/28/hello-world/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/02/28/hello-world/#comments
http://homogeneous.wordpress.com/2012/05/20/infografia-trabalho-final/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/05/20/analise-de-uma-infografia/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/05/14/infografias-pesquisa/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/05/05/cores/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/05/05/cor-psicologia-e-cultura/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/05/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/04/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/03/
http://homogeneous.wordpress.com/2012/02/
http://homogeneous.wordpress.com/category/uncategorized/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Registar

Iniciar sessão

RSS dos artigos

Feed RSS dos comentários.

WordPress.com

FLORENCE & THE MACHINE

 Procurar

Blog em WordPress.com. Tema: Manifest por Jim Barraud.

converted by Web2PDFConvert.com

http://homogeneous.wordpress.com/wp-login.php?action=register
http://homogeneous.wordpress.com/wp-login.php
http://homogeneous.wordpress.com/feed/
http://homogeneous.wordpress.com/comments/feed/
http://wordpress.com/
http://pt.wordpress.com/?ref=footer
http://jimbarraud.com/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

