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RESUMO 

 

As Organizações Não Governamentais (ONG’s) são associações formadas por grupo de 

pessoas em torno de um propósito comum e não possuem fins lucrativos. Realizam 

trabalhos de suma importância para a sociedade. As ONGs, para atrair voluntários e 

doações, fazem uso da comunicação comunitária. Este tipo de comunicação, bem como 

propagandas institucionais, é uma estratégia usada pelo terceiro setor com o escopo de 

divulgar sua causa, seus problemas e suas ações junto à comunidade, agregando 

credibilidade com a população. Com o intuito de auxiliar nesta comunicação, esse trabalho 

faz uma analise da metamorfose ocorrida ao longo dos anos nos logotipos das campanhas 

desenvolvidas em prol do Lar Acalanto – casa de apoio a criança e familiares que 

convivem com HIV/AIDS e doenças degenerativas.  

 

Palavras - chaves: Comunicação Comunitária, Publicidade, Campanhas 

Institucionais análise de imagem. 

 

 

ABSTRACT 

 

Non-Governmental Organizations (NGOs) are associations formed by groups of people 

around a common purpose and have no profit. Perform works of great importance to 

society. NGOs to attract volunteers and donations, use of community communication. This 

type of communication as well as institutional advertising is a strategy used by the third 

sector with the scope of their case, their problems and their actions with the community, 

adding credibility with the population. In order to assist in this communication, this work 

is an analysis of the metamorphosis that occurred over the years developed the logos of the 

campaigns in favor of Home Lullaby - home to support children and families living with 

HIV / AIDS and degenerative diseases. 

 

 Keywords:  image analysis, third sector, Semiotics, Community 

Communication, Advertising, Campaigns and Communications, Home lullaby. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sigla ONG corresponde à Organização Não-Governamental, expressão que admite 

muitas interpretações. A definição de ONG é muito ampla, pois abrange qualquer organização 

de natureza não-estatal. 

Segundo Araújo (1998), mundialmente, o termo, que vem do inglês “Non-

Governmental Organizations (NGOs)”, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial na 

Organização das Nações Unidas (ONU) para nomear as organizações não estabelecidas por 

acordos governamentais. A vontade autônoma de pessoas com um objetivo comum, que se 

unem sem visar o lucro, é a definição, de um ponto de vista formal, do que é uma ONG. 

Mas não basta ser organização ou agrupamento desvinculado de governos para 

receber, oficialmente, a denominação ONG,  

 

Organizações com razoável grau de independência em sua gestão e funcionamento, 

criadas voluntariamente, sem pretender caráter representativo e sem ter como móvel 

o lucro material, dedicadas a atividades ligadas a questões sociais, pretendendo a 

institucionalização, a qualificação do trabalho e a profissionalização de seus agentes, 

tendo a fórmula “projeto” como mediação para suas atividades, onde as relações 

internacionais – incluindo redes políticas e sociais e recursos financeiros – estão 

particularmente presentes. Organizações nas quais, finalmente, o ideário dos direitos 

e da cidadania é marca de peso (LANDIM, 2002, p. 238). 

 

Essas organizações são o que constituem o terceiro setor, ou seja, o terceiro setor é 

formado por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que têm o propósito de 

gerar serviços de caráter público. Para explicar o desenvolvimento do Terceiro Setor em nosso 

país, Gohn (2000) recorre ao histórico de seu surgimento: no Brasil, foi de 1970 a 1980 que o 

termo ONG passou a ser utilizado para denominar as organizações populares que lutavam 

pela cidadania, defesa de direitos e democracia política e social. Elas vieram com os 

movimentos sociais que reivindicavam educação popular e atuação na política pública. A 

autora destaca ainda que através da nova cultura política e temas de interesses coletivos 

específicos como: deficientes físicos, mentais, portadores do vírus da AIDS, etc., foi surgindo, 

nos anos 80, esta nova cultura no Brasil. 

Assim, na década de 1990, com as novas organizações privadas sem fins lucrativos, 

que trouxeram perfis e perspectivas de atuação sociais diversas, a sigla ONG começou a ser 

utilizada para denominar muitas instituições que eram bem distintas entre si. Isso, na visão de 

Gohn (2000, p. 61) é  
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contraditório, pois inclui tanto entidades progressistas como conservadoras. Abrange 

programas e projetos sociais que objetivam tanto a emancipação dos setores 

populares e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária com justiça social, 

como programas meramente assistenciais compensatórios, estruturados segundo 

ações estratégicas racionais pautadas pela lógica do mercado. Um ponto em comum: 

todos falam pela cidadania.  

 

Associação, fundação e organização religiosa são as características que a legislação 

brasileira ditou para uma organização ser considerada associação civil ou fundação privada. 

Entretanto, nem toda associação civil ou fundação é uma ONG. Podemos encontrar atuações e 

objetivos díspares. 

A Lei 9.790, de 23 de março de 1999, o Art. 1
o
  qualifica como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 

requisitos instituídos por esta Lei. Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a 

pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos 

ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 

mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do 

respectivo objeto social. 

Aliada a essa idéia, outro consenso enfatizou a necessidade de imprimir cada vez mais 

credibilidade às organizações da sociedade civil, mediante a qualificação, no universo do 

Terceiro Setor, do subconjunto daquelas que atuam de acordo com princípios da esfera 

pública na produção do bem comum. Isso implica criar mecanismos legais de visibilidade, 

transparência e controle públicos, permitindo definir melhor o acesso a eventuais benefícios e 

incentivos governamentais e doações.  

O estabelecimento da identidade do Terceiro Setor pressupõe a classificação adequada 

das organizações que dele fazem parte, garantindo o reconhecimento das suas especificidades 

e viabilizando parcerias mais eficazes entre essas próprias organizações e delas com o Estado. 

Para divulgar o trabalho realizado pelas organizações sem fins lucrativos, bem como 

sua seriedade, comprometimento, importância junto ao local onde atuam, as ONGs 

necessitam de um processo comunicacional bem conduzido.  

Como hoje as ONGs estão presentes em todo mundo e atuam com diversos fins, o 

tema torna-se amplo. Assim, este estudo, de natureza qualitativa, tem como tema uma ONG 
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que auxilia crianças que convivem com o vírus HIV e crianças portadoras de doenças crônicas 

degenerativas do Rio Grande do Sul, no caso o Lar Acalanto, única instituição do estado a 

realizar esse trabalho.  

Segundo o Ministério da Saúde, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS é 

grave e emergente e representa uma das doenças virais de maior perigo e sem cura, devido ao 

modo de contágio e suas implicações. As doenças decorrentes da AIDS estão presentes na 

sociedade desde meados do século XX até os dias de hoje. O vírus pode ser transmitido pelo 

sangue, por esperma, por secreção vaginal, na gestação (transmissão vertical) e pelo leite 

materno. O indivíduo soropositivo transmite o vírus em qualquer fase da infecção. 

No atual estágio do conhecimento científico, o tratamento visa aumentar a sobrevida 

e dar melhor qualidade de vida aos infectados pela redução da quantidade de vírus no corpo e 

pela constante reconstituição do sistema imunológico.  

De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2008, a infecção 

pelo HIV é considerada uma epidemia concentrada com taxa de infecção de 0,6% na 

população de 15 a 49 anos. 

Na década de 80 havia 15 homens infectados para cada mulher, mas no início do 

século XXI houve um aumento no número de mulheres portadoras do vírus. Em 2008 os 

números revelavam 1,5 homens para 1 mulher na faixa etária dos 13 aos 19 anos. 

O crescente aumento nos casos de indivíduos portadores de HIV/AIDS criou a 

necessidade de organizações que os auxiliassem, mas principalmente, ajudassem os órfãos 

deixados por relações entre soro positivos.  

Com esse intuito, em 3 de maio de 1999, foi fundado o Lar Acalanto, na cidade de 

Santa Maria no Rio Grande do Sul. Sua finalidade é acolher crianças que convivem com o 

vírus HIV, bem como auxiliar os familiares das mesmas. Hoje o trabalho realizado no Lar 

Acalanto foi ampliado e passou a dar auxílio a crianças com doenças crônicas degenerativas. 

Esse tipo de enfermidade provoca alteração no organismo e ocorre devido à alteração no 

funcionamento sadio de uma célula.  

A ONG possui em seu ambiente físico, externamente um quintal com pracinha, casa 

de cachorro e horta. Na parte interna, encontra-se uma sala de recepção, quarto de bebês, 

quarto de meninas, quarto de meninos, banheiro, cozinha; sala de recreação e área de serviço. 

Possui também uma casa nos fundos, que comporta uma sala de psicologia, uma sala de 

administração e um depósito. 
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O passo inicial para a fundação da ONG foi da médica Maria Clara Valadão, 

infectologista do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), que trabalhava com 

portadores do HIV. A ideia surgiu porque a médica preocupou-se com os filhos de pais soro 

positivos que ficavam abandonados após o falecimento destes. 

No ano de 2009 o Lar Acalanto ampliou seu trabalho e passou a atender também os 

familiares das crianças auxiliadas. Em 2010, passou também a ajudar crianças que sofrem 

com doenças degenerativas e seus familiares, oferecendo hospedagem durante o período em 

que necessitarem de atendimento hospitalar.  

Hoje, a casa é administrada por Márcio Sichonany e conta em sua equipe técnica com 

uma assistente social (Márcia Bastos), duas psicólogas (Luciéle Nunes e Lilian Delavy), uma 

auxiliar de serviços gerais (Clarice Silva) e uma enfermeira voluntária (Silvana Alves Vieira)  

No entanto, quando surgiu, o Lar era pouco conhecido e precisava de divulgação. 

Então, algumas ferramentas de marketing passaram a ser utilizadas através da parceria criada 

com a agência Cia da Propaganda, de publicidade e propaganda, localizada em Santa Maria. 

Esta agência criou o primeiro logotipo do Lar Acalanto. O Lar estabeleceu parceria também 

com alguns cursos que possuem a disciplina de Extensão em Comunicação Comunitária do 

Centro Universitário Franciscano e, assim, foram promovidas ações nas áreas administrativa, 

da saúde e da comunicação. Este trabalho monográfico estuda apenas a última delas. Isso 

porque, um dos maiores problemas das instituições sem fins lucrativos é saber realizar uma 

boa comunicação,  

 

a mídia sempre teve papel importante junto aos movimentos sociais, que seja por 

meio do rádio e da TV, dos folhetins, da grande imprensa e, contemporaneamente, 

via multimídia [...] esta importância assume papel estratégico e político. A mídia 

tem o poder de construir ou de contribuir para a destruição de um movimento social 

(GOHM, 2000, p. 21). 

 

Podemos dizer que é muito importante divulgar o que se está realizando nas ONGs, 

até porque “o valor que lhes é atribuído deriva das respostas obtidas aos serviços que têm para 

oferecer” (FERNANDES, 1994, p. 67), se tais informações não são transmitidas, a sociedade, 

por desconhecer a causa, não auxilia. Ninguém ajuda algo ou alguém em quem não confia, 

conhece ou nunca ouviu falar, sem referência ou indicação. Dessa forma, a comunicação é a 

peça fundamental para aumentar a visibilidade da organização, tornando-a conhecida, 

confiável e dando credibilidade junto ao receptor da informação a fim de atrair voluntários, 
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doações, recursos monetários, etc. Mas, o que se coloca como problema é: Como realizar essa 

boa comunicação? 

Grandes publicidades despertam a atenção da sociedade, porém sairia muito caro para 

uma organização bancar este tipo de despesa. Por outro lado, eventos organizados pelas 

instituições não são totalmente eficazes, têm pequeno alcance, como foi possível observar em 

diversos jantares e show realizados pelo Lar Acalanto que tiveram pouca visibilidade na 

cidade. Com a parceria criada entre o Lar Acalanto, acadêmicos e profissionais de publicidade 

e propaganda diversas campanhas publicitárias foram criadas para instaurar credibilidade, 

aumentar a visibilidade e divulgar a ONG. Todas essas campanhas tinham uma identidade e 

uma finalidade. 

Por esse motivo que este Trabalho Final de Graduação II tem como objetivo, a análise 

semiótica dos logotipos desenvolvidos nas campanhas publicitárias realizadas em prol do Lar 

Acalanto. Essa proposta veio pela observação da pesquisadora vista necessidade da entidade 

possuir, não apenas um arquivamento das peças publicitárias, mas também um estudo delas, 

para que não ocorra a perda de informações com o passar do tempo.  

Assim, é objeto de análise deste TFG o conjunto dos logotipos desenvolvidos pela 

agência Cia da Propaganda e por acadêmicos do Centro Universitário Franciscano – 

UNIFRA, na disciplina de Projeto em Extensão Comunitária. 

Esse material também será de grande valor para as próximas campanhas, pois assim os 

responsáveis por estas terão acesso facilitado ao desenvolvimento de peças gráficas nas 

campanhas do Lar.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Este capítulo tem como função auxiliar na analise da logotipia do Lar Acalanto por 

isso se subdivide em 4 seções:  comunicação comunitária, terceiro setor campanhas 

publicitárias institucionais e técnicas visuais de analise de imagem.  

2.1 COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

No final dos anos 80 o Brasil estava passando por um contexto turbulento, abarrotado 

de conflitos, os movimentos pela democratização da comunicação ganharam forças, 

acreditava-se que, para ocorrer à democracia, era necessário ter meios de comunicação 

democráticos. Por isso, de acordo com Gomes (2005), entendeu-se ser preciso primeiro ter 

uma comunicação democrática para depois tornar as massas democráticas.  

Após a derrota na luta pela democratização da comunicação durante a Constituinte, 

quando o empresariado praticamente escreveu o Capítulo V da Constituição Federal, a Frente 

Nacional por Políticas Democráticas de Comunicação criada em 1982 determinou ser 

necessário manter um esforço permanente de mobilização e ação na busca de políticas 

públicas que democratizassem de fato a área da comunicação. Iniciaram-se os esforços para 

engendrar leis mais democráticas, de incentivo a sociedade na produção de rádios 

comunitárias e canais comunitários de TV a Cabo, com amparo institucional, ou seja, não os 

chamados “meios piratas”, uma legislação foi conquistada após sucessivas gestões junto ao 

governo e aos empresários. 

A posse, o controle, o acesso e a produção da comunicação democrática se 

transformavam em um desafio para a sociedade em virtude dos espaços conquistados, mesmo 

diante das restritas condições de ratificação dos veículos existentes em todo o país. As mídias 

comunitárias faziam referência à comunicação gerada através da organização e mobilização 

de alguns grupos populacionais. Essas organizações têm por função contribuir com a 

conscientização e organização de uma comunidade e têm como objetivo enfrentar as 

desigualdades e tentar criar justiça social.  

 No início, de acordo com Peruzzo (1999, p.8): “A comunicação comunitária recebeu 

diversas denominações como: comunicação alternativa, comunicação participativa, 

comunicação horizontal, comunicação popular, etc.” O aparecimento do termo comunicação 

comunitária passou a ser usado há pouco tempo e  
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certamente numa tentativa de se dar conta às transformações nesse âmbito, ou seja, 

da passagem de uma comunicação mais centrada no protesto e na reivindicação e 

muito ligada aos movimentos populares para uma comunicação mais plural e de 

conteúdo abrangente (PERUZZO, 1999, p.10). 

 

A comunicação, especialmente no campo da publicidade e da propaganda, é uma 

grande arma ideológica e uma das principais ferramentas para a formação de opinião pública. 

Os sistemas de informação, a cada dia, estão evoluindo e, com a chegada da web 2.0, a 

informação, o entretenimento e, segundo Giddens (1991), a própria sociabilidade estão em 

metamorfose. 

Na atualidade, o modelo tradicional de comunicação que distingue os emissores dos 

receptores da informação deu lugar a mensagens feitas por meio da colaboração, da 

interatividade, inserindo novas vozes que antes estavam alijadas do processo produtivo 

comunicacional (LEMOS, 2003). Da mesma forma, a publicidade apresenta mudanças e 

evolução em seu modo de produção de informações. 

A evolução tecnológica nos trouxe a informática e a colocou no centro das atenções. 

Pouco a pouco os novos meios começam a ganhar força e o que, num primeiro momento, 

tinha uma tímida utilização, ganha força total, transformando o que se entendia por 

comunicação até então. Essa evolução na forma de comunicação foi de grande importância 

para a comunicação comunitária, pois facilitou a proliferação da comunicação das 

comunidades.  

 

A concepção da presença de várias vozes comparece á ideia da comunicação 

comunitária tanto teoricamente quanto na experiência prática. A pluralidade 

constitui de suas maiores bandeiras, contribuindo de maneira decisiva, não apenas 

para democratizar o diálogo, mas principalmente para reduzir visões preconcebidas e 

preconceituosas sobre os mais diversificados grupos humanos e proposta (PAIVA, 

2007 p.140).  
 

A comunicação comunitária, “portanto, é uma comunicação que se compromete, 

acima de tudo, com os interesses das “comunidades” onde se localiza e visa contribuir na 

ampliação dos direitos e deveres de cidadania.” (PERUZZO, 2007, p.5) Assim, ela tem por 

função o desenvolvimento de uma comunidade. A forma tradicional de comunicação emissor, 

mensagem e receptor, se transmuta com a internet, que criou a possibilidade de o receptor 

atuar como emissor e colaborar com informações. O que para a comunicação comunitária foi 

extraordinário, pois a “comunicação comunitária diz respeito a um processo comunicativo que 

requer o envolvimento das pessoas de uma ’comunidade’, não apenas como receptoras de 
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mensagens, mas como protagonistas dos conteúdos e da gestão dos meios de comunicação." 

(PERUZZO, 2003, p.246) 

Todavia, segundo Peruzzo (2003), a comunicação comunitária se revela um fenômeno 

complexo, pois não tem a visibilidade amplificada como é a da grande mídia, além de poder 

ser compreendida de diferentes maneiras. Em suma, diferentes manifestações de comunicação 

que ocorrem em nível local são colocadas indiscriminadamente sob o rótulo de comunitárias, 

o que acaba por gerar distorções na compreensão do fenômeno. 

 Então, não basta um meio de comunicação ser local, relatar os acontecimentos de 

determinada localidade e ter boa aceitação pública para ser intitulado como canal comunitário. 

A comunicação comunitária que vem  

 

sendo gestada no contexto dos movimentos populares é produzida no âmbito das 

comunidades e de agrupamentos sociais com identidades e interesses comuns. É sem 

fins lucrativos e se alicerça nos princípios de comunidade, quais sejam: implica na 

participação ativa, horizontal e democrática dos cidadãos; na propriedade coletiva; 

no sentido de pertença que desenvolve entre os membros; na co-responsabilidade 

pelos conteúdos emitidos; na gestão partilhada; na capacidade de conseguir 

identificação com a cultura e interesses locais; no poder de contribuir para a 

democratização do conhecimento e da cultura (PERUZZO, 2007, p.5). 

 

Entretanto, com esse novo emissor - receptor surgem novos desafios para sociedades, 

em que a formação cultural passa  

 

muito pelas intermediações do cotidiano marcadas por um contexto de 

complexidade. Intermediações que ocorrem através da comunicação interpessoal, 

grupal e massiva e que se ampliam com a incrementação de novas tecnologias 
(BARROS, 1997, p.30). 

 

Uma nova sociedade vem surgindo esboçada nesses novos instrumentos de 

comunicação. As tentativas recentes de regulamentação do uso da internet ressaltam a 

necessidade de uma melhor compreensão deste fenômeno que leva o corpo social  

 

um aprendizado que vai ajudando a constituir a cidadania em suas dimensões 

individual (fortalecimento das liberdades individuais e direitos individuais), política 

(maior consciência e prática de participação nos órgãos de representação locais ou 

nacionais) e social (conquista do acesso de benesses relativas a melhores condições 

de existência). Realiza-se assim uma dinâmica de exercício de direitos e deveres de 

cidadania, que vai sendo conquistada num processo lento, porém transcende os 

limites do imediato espraiando valores e esperanças (PERUZZO, 2002, p.15). 
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 A sociedade vem evoluindo rapidamente, sobretudo com relação às possibilidades 

comunicacionais oferecidas pelas novas tecnologias o que faz com que os meios de 

comunicação adaptem-se a um novo consumidor de mídia, e a sua necessidade especificas, 

localizadas: 

o crescimento da mídia local se deve às modificações no cenário dos meios de 

comunicação, motivada pela valorização do local, tanto enquanto ambiente de ação 

político-comunicativa cotidiana, como pela oportunidade mercadológica que ele 

representa (PERUZZO, 1999 p.7). 

 O desenvolvimento deste método de comunicação está trazendo esperança para as 

pessoas socialmente emergentes, pois as empresas que não seguem um padrão social devem 

temer a divulgação da mídia e conviver com a rejeição do público. Essa metamorfose no 

comportamento cultural da sociedade, que gerou indivíduos mais exigentes e com espírito 

socialmente responsável e participativo, fez com que mudanças importantes para as 

comunidades ocorressem e as tornassem mais participativas no que diz respeito à 

comunicação comunitária, bem como tornou a sociedade mais motivada a ajudar.  

2.2 O TERCEIRO SETOR 

 Ouvimos diariamente informações sobre ONGs, responsabilidade social, empresas 

querendo atingir um maior grau de afirmação social. Afinal o que são todas essas “coisas”? 

Esses termos citados são algumas das unidades que formam o terceiro setor? 

Um dos pontos mais importantes para o entendimento do terceiro setor: a 

transferência de fundos públicos do estado para os programas de parceria com a 

sociedade civil organizada. Essa transferência apresenta-se como parte de um 

programa de racionalização dos gastos, busca de maior eficiência e uma resposta de 

urgência a cortes públicos (GOHN, 2000, p. 71). 
 

 O terceiro setor começou a ter suas primeiras aparições no século XIX devido a 

Revolução Industrial, como alternativa à exclusão social gerada pela economia capitalista. 

Mas, apenas no século XX, mais precisamente nos anos 70, foi que esse movimento tornou-se 

realmente marcante.  Isto foi percebido na religião, mais especialmente na protestante, que 

prega a cultura de que quem é bom e faz o bem será recompensando no futuro. Podemos notar 

que nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns países da Europa 

onde a religião protestante é bem disseminada existe uma cultura de responsabilidade 

filantrópica. 
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Em nosso país, percebemos uma sociedade mais fraterna a partir dos anos 70 e 80, 

apresentando um grande aumento no trabalho das Pastorais, ligadas à Igreja Católica. Esse 

trabalho veio a originar posteriormente as ONGs brasileiras. 

 

A natureza do terceiro setor foi constituída nos últimos anos a partir de 

transformações no campo das ONGs dos movimentos sociais e das associações 

filantrópicas e comunitárias. As origens dessas transformações advêm tanto de 

alterações amplas ocorridas internacionalmente no mundo da economia e da política 

como de fatores de nível nacional, advindas de alterações no cenário da sociedade 

civil brasileira [...] geradora de inúmeras ações que vieram a se constituir num 

grande acervo de experiências acumulada (GOHN, 2000, p. 59). 
 

Ou seja, no Brasil não podemos dizer que foi apenas graças à fé que o terceiro setor se 

estabeleceu, mas também devido à crise política instaurada no período da ditadura militar 

(1964/1985). As pessoas começaram a rejeitar o assistencialismo e passaram a agir mais em 

conjunto com os movimentos sociais, associações civis e ONGs, que contestavam o regime 

militar em vigor. Os movimentos iniciaram atuando em confrontos de classes, reivindicando 

direitos sociais junto ao Estado. 

Nos anos 1990, com a democratização das instituições, segundo Gohan: “As novas 

ONGs do terceiro setor não têm perfil ideológico, falam em nome de um pluralismo, 

defendem as políticas de parceria entre o setor público e as entidades privadas sem fins 

lucrativos e o alargamento do espaço público não estatal”. A partir da década de 1990 foi que 

ocorreram mudanças bruscas no que até então era entendido por terceiro setor.  

 

[As ONGs] entraram para a agenda das novas políticas sociais. Na educação, por 

exemplo, atuando com meninos e meninas nas ruas, jovens/adolescentes em situação 

de risco face o mundo das drogas, treinamento e capacitação de profissionais de 

redes escolares, creches/e ou escolas de educação infantil, campanha e programas de 

educação para a civilidade no transito, prevenção de doenças e da AIDS. [...] As 

novas entidades do Terceiro Setor especialmente as prestadoras de serviços sociais 

apesar de todo aspecto meritório de suas ações no combate a pobreza o caráter de 

sua maioria emergencial. As ações não se destinam a acabar com os problemas, ou 

resolve-los, mas equacioná-los de uma forma socialmente aceitável, integrando a 

clientela/ alvo em programas sociais de caráter compensatória (GOHN, 2000, p 73). 

 

 No Brasil desenvolveu-se uma nova visão social, as ONGs começaram a dialogar e 

criar parcerias com o governo, com empresários e até mesmo com as associações de ajuda 

mútua e assistêncial e muitas ações em conjunto começaram a ocorrer. Os trabalhos foram 

ganhando apoio de agências não-governamentais, dando origem às organizações privadas de 

defesa do interesse público no Brasil, em outras palavras o terceiro setor.  
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Vale ressaltar que se convencionou chamar, e não por ordem de importância ou algo 

assim, de primeiro setor o Estado (público) e de segundo setor o mercado (privado). 

Fernandes (1994) define o terceiro setor como um conjunto de organizações e 

iniciativas privadas que visam à produção de bens e serviços públicos. Porém, em nosso país:  

A própria idéia de um terceiro setor está longe de ser clara na maioria dos contextos. 

Torná-la clara é tanto uma tarefa intelectual quanto prática, já que não fará sentido a 

menos que um número expressivo daqueles envolvidos venha a considerá-la uma 

idéia significativa (Fernandes 1994, p. 64). 

 

 Ou seja, a caracterização de terceiro setor é ainda dúbia e ambígua: por um lado, a 

subdivisão da sociedade em setores não foi amplamente aceita pela população brasileira; por 

outro lado, as organizações que o compõem são tão diferentes umas das outras que não 

concordam, elas próprias, em fazer parte de uma mesma classificação. 

 

2.3 CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS 

  

No meio publicitário, as campanhas institucionais têm a finalidade de promover não os 

produtos ou serviços de uma organização, mas sim divulgar seus ideais. Uma campanha 

institucional não quer propriamente vender, ela tem o papel de “informar, persuadir e 

predispor favoravelmente as pessoas em relação ao produto, serviço ou instituição patrocinada 

das ações de comunicação” (PINHO, 2001, p. 129). Ou seja, fazer o público alvo desse 

segmento receber as informações da sua atuação junto à comunidade, referentes a 

crescimento, cultura e educação, mostrando seus planos de responsabilidade social, enfim, 

todo o trabalho que a organização realiza para uma maior inclusão social. 

Pinho (2001) observa que este tipo de campanha cumpre ainda uma importante função 

de ferramentas estratégica de marketing, e tem a finalidade de consolidar o posicionamento 

corporativo e os objetivos estratégicos da instituição. 

O autor diz ainda que existem basicamente dois tipos de campanhas institucionais: as 

soft que são aquelas que trabalham com atributos tangíveis, isto é, produto, preço, garantia, 

serviços, etc.; e as hard, que são as intangíveis, pois trabalham o lado emocional das pessoas. 

Pinho (2001) afirma que as primeiras conseguem distinguir melhor a empresa que faz uso 

desse método na sua comunicação da concorrência e por isso causam maior impacto no 

consumidor. 

Não podemos esquecer que apesar de não ter por objetivo absoluto a venda, essa 

categoria publicitária tem por dever interferir no comportamento das pessoas, através da 
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criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes mentais, por isso algumas pessoas têm 

dificuldade de entender seu conceito. Isso porque, a campanha institucional  

 

não pode ter abrangência universal que é própria da propaganda de marketing. Ela é 

mais seletiva e dirige-se de preferência a pessoas com preocupações e expectativas 

que vão além do plano imediato. No que tange à forma que assume, a boa 

propaganda institucional deveria ser altamente criativa, para ser capaz de suprir a 

barreira representada pelo nível de compreensão conceitual. Finalmente no que se 

refere ao conteúdo deveria ser mais informativa que sua correspondente no 

marketing, simplesmente por que seu público é mais exigente (GRACIOSO, 1995, 

p. 24). 

 

Concluímos que as campanhas institucionais são mais seletivas e devem ser 

direcionadas a pessoas que estão preocupadas com algo mais além do imediatismo. 

Na atualidade, a comunicação é uma grande formadora de opinião e, utilizada de 

maneira correta, cria uma imagem de marca abalizada junto ao público alvo. No entanto, 

segundo Rabaça e Barbosa (1978, p. 253) é preciso frisar que a imagem de marca é uma 

representação mental “formada a partir de vivências, lembranças e percepções passadas, e 

passíveis de ser modificas por novas experiências”. Assim, mesmo sendo percebida de 

maneira agregada, a imagem de marca é resultado de várias peculiaridades que se juntam e 

variam de pessoa para pessoa. 

A imagem institucional deve ser trabalhada em um período longo e toda a entidade 

tem que colaborar para isso, pois ela pode se esgueirar a qualquer falha. Um exemplo é do 

grupo italiano produtor de leite Parmalat, que até o ano de 2003 possuía um ótimo mix de 

marketing, mas um passo mal dado pela empresa (fraude de cerca de R$ 15 bilhões desviados 

da sua matriz, na Itália) causou a falência e depreciação da marca, que era muito bem 

consolidada. Segundo a revista Veja  

 

vai levar tempo até que os promotores italianos encarregados de investigar o 

escândalo da Parmalat consigam esclarecer como uma companhia de ótima 

reputação, com ações recomendadas à clientela pelos bancos de investimento e 

fiscalizada por mais de uma empresa de auditoria pôde se transformar de uma hora 

para outra no pivô de uma das maiores fraudes empresariais da Europa (Veja,  2010, 

edição1835). 

 

Nos anos 1990, a marca de leite dos bichinhos de pelúcia agiu numa campanha 

institucional tão forte que ela ficou na mente dos consumidores por mais de uma década. 

Qualquer pessoa, que teve sua infância nos anos 90, lembra das crianças com o bigode 

sujo de leite que apareciam no comercial televisivo e que falavam “Tomou”. Este era o 
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símbolo mais forte, o slogan da campanha, além dos bichinhos de pelúcia que eram 

colecionados pelos consumidores da marca. A força da marca era tão grande, que após anos 

fora da mídia, quando voltaram a investir em publicidade, quem surgiu foi a representação das 

crianças, hoje adultas, vestidas de bichinhos, porém dessa vez com as roupas rasgadas 

querendo passar uma imagem de marca soft para buscar novamente o consumidor que por 

motivos de escândalos econômicos, acabou criando repulsa em relação à marca. 

Os resultados desta campanha começaram a surtir efeitos positivos e a imagem da 

marca começou a ser corrigida, porém mais uma vez a empresa não ajudou os publicitários: 

um novo escândalo veio à tona. Segundo o jornal O Globo de 26 de outubro de 2007, a 

empresa teve seu nome relacionado à adulteração de leite (comprava de distribuidores que 

adicionavam ácido nítrico, água oxigenada e soda cáustica ao leite). 

Gracioso (1995) comenta que a imagem institucional não é criada normalmente por 

campanhas, ela vem de todo cuidado que a empresa tem com seus consumidores, isso vai 

desde produtos e /ou serviços feitos/prestados com qualidade até o respeito que ela tem com 

seus clientes. 

Então, a publicidade institucional tem o dever de reforçar, criar ou corrigir a imagem 

da empresa, muitas vezes é preciso um grande planejamento e isso leva tempo, deve ser 

pensado em conjunto com toda a comunicação. 

Assim, para encaminhar a proposta para o seguinte trabalho, isto é, a análise dos 

logotipos, faz-se necessários além desta contextualização no cenário da comunicação 

comunitária estabelecer categorias teóricas para a análise do corpus da pesquisa. É disso que a 

trata a próxima seção.   

 

2.3.1 Logotipo 

 

 Segundo Pinho (1996) foi no século XVIII que o termo logotipo iniciou a ser usado, o 

termo surgiu oriundo de um processo de impressão que vinha para substituir os caracteres 

moveis, esse novo método de impressão juntava vários tipos em uma única peça. Porém 

mostrou-se muito complicado e logo caio em desuso sendo substituído pelas linotipos. 

 Assim escrever um nome de forma singular, com seleção da tipografia usada, podendo 

ocorrer a partir de um alfabeto existente, da modificação deste alfabeto ou criado 

especialmente para a escrita desse nome é o que resultara no que conhecemos como logotipo. 
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 Escolher a tipografia correta para formar o logotipo e essencial na produção da marca, 

pois é o logotipo que contem a  

 

assinatura o que representa a qualidade e a competência da empresa. Quando uma 

empresa presta um serviço, divulga ou vende produto, ela espera que o consumidor 

se lembre do seu nome. É indispensável para ela que o nome seja associado a sua 

marca ou ao produto.(NEWTON, 2006, p.113) 

   

 

Assim o logotipo deve conter os atributos que se referem aos propósitos da organização, a 

missão e aos valores. 

 Na atualidade existe um numero amplo de tipos disponíveis, e cada um transmite ao 

receptor uma idéia ou conceito específico. Esse significar se modifica em virtude ao desenho 

da letra ou do contexto histórico e cultural ao qual ela esta associada. Por exemplo, uma letra 

desenhada com contornos suaves e bordas arredondadas, como na campanha Lar Acalanto 

Gerando Esperança, nos atinge emocionalmente de uma forma díspar de uma letra com traços 

firmes e bordas retas apresentada na campanha Adote uma Família Lar Acalanto. Ao mesmo 

tempo se percebe na campanha Mobiliando a Vida como a largura, inclinação e espaço entre 

as letras de uma palavra também influenciam o receptor no modo como interpreta e, 

posteriormente, como se lembra de um logotipo. Ou ainda, traços infantis que lembrem 

garatujas apresentado no primeiro logotipo do Lar pode levar a uma associação da que se 

fazem diante de uma letra em formato de caligrafia, presentes em série iniciais. Essas 

associações ocorrem devido à  

 Assim os logotipos são a identidade, o que caracteriza a organização ao qual ele 

representa, eles são carregados se significações e merecem atenção em sua analise. 

  

   

2.4 TÉCNICAS VISUAIS DE ANALISE DE IMAGEM 

 

2.4.1 Tipografia 

 

A tipografia teve seu marco inicial juntamente com a invenção dos tipos móveis que, 

por sua vez, possibilitou a técnica de reprodução dos materiais. O primeiro livro que foi 

reproduzido com essa nova técnica tem registro de publicação em 1456: a Bíblia de 

Gutenberg. 
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Os primeiros tipógrafos usavam escrita manual, caligráfica. No século XV os alemães 

faziam uso da letra gótica.  Esse é o motivo pelo qual esta reprodução da Bíblia apareceu em 

suas 42 linhas com este tipo. 

Na Itália e na França a escrita caligráfica era Humanística “composta por minúsculas 

(derivadas da cursiva humanística) e maiúsculas (derivadas das letras lapidares romanas)” 

(FARIAS, 1998, p.42), formando o conjunto tipográfico básico que conhecemos hoje. 

 
O termo caixa baixa e caixa alta passou a ser usado nessa época, pois as letras 

minúsculas, mais utilizadas, passaram a ser dispostas na parte inferior de uma 

grande caixa, utilizada para armazenar os tipos, enquanto as maiúsculas, utilizadas 

no inicio de frases ou títulos, eram colocadas na parte superior (FARIAS, 1998, p. 

42). 

 

Em 1501, Francesco Grifo criou o alfabeto itálico cujo benefício foi a colocação de 

maior número de letras em um menor espaço. Porém, este tipo foi considerado apenas uma 

derivação das letras já existentes. 

Durante o século XVII e XVIII os tipos passaram a possuir maior distinção dos 

manuscritos e começaram a ser vistos como formas geométricas. Esses modelos deram 

origem às fontes serifadas modernas, e se concretizavam pelo “contraste entre linhas finas e 

grossas, nenhuma inclinação no eixo das curvas e serifas delicadas, horizontais, que 

formavam um ângulo reto com as hastes” (FARIAS. 1998, p. 43). 

No século XVIII, surgiu o sistema métrico dos tipos, sistema que era medido em 

polegadas, e, em 1737, foi criado o sistema de pontos que é utilizado até hoje. 

As letras sem serifa passaram a ser empregadas em textos apenas no século XX, pois, 

até então, eram consideradas inadequadas e tinham a função de servir para chamar a atenção 

de fachadas. Neste período, as ideias funcionalistas do modernismo e dos adeptos da escola de 

Bauhaus passaram a ganhar força e então esses tipos passaram “A ser considerados mais 

“limpos” e “elegantes”, enquanto as serifas passaram a ser vistas como apêndices supérfluos” 

(FARIAS, 1998, p. 43). 

Após o século XIX a tipografia começou a se diversificar e proliferar, isso se deu 

devido ao aumento de material impresso bem como pela evolução dos métodos de impressão. 

Por isso, a classificação da linha histórica dos tipos a partir dessa época perdeu sentido e  os 

tipos passaram a ser classificados pelos aspectos formais das letras. 

Atualmente “existem milhares de tipos diferentes e várias pessoas criam novos tipos 

todos os dias” (WILLIAMS, 1995, p.83). No entanto, o autor relata que a maior parte dos 
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tipos podem ser classificados em uma das seis categorias principais: estilo antigo, moderno, 

serifa grossa, sem serifa, manuscrito e decorativo. 

Estilo antigo é baseado na escrita à mão dos escribas, aqui podemos perceber que a 

serifa das letras que estão em caixa-baixa são inclinadas e possui transição moderada do 

grosso e fino, seu traço tem evidência diagonal, seu uso é ideal para o dia a dia e são 

comumente usados em revista, jornais, textos científicos. 

O estilo moderno tem como foco a maior legibilidade, esse estilo possui serifa em 

caixa-baixa, é horizontal, a sua transição do grosso e fino é brusca e tem ênfase vertical. 

O modelo tipográfico Serifado veio junto com o conceito de propaganda, possui em 

seus traços pouca ou nenhuma transição grossa e fina e tem ênfase vertical. A serifa nessas 

letras tem a função de fazer uma ligação entre elas, facilitando a leitura, por isso, são ideais 

para textos corridos e de leitura longa. 

Nos tipos sem serifa não se encontra transição na espessura do traço, por esse motivo 

não apresenta ênfase. Nessas letras, como o próprio nome diz, não há serifa, o que as tornam 

ideais para uso em tópicos e display, como exemplo, apresentações de slides e logotipos, 

pois,elas têm estética clara e legível, letras minúsculas e geométricas com linhas oblíquas e 

verticais que rejeitam ornamentos.  

As letras estilo manuscrito fazem a simulação de letras cursivas, ou seja, como se 

tivessem sido escritas à mão. Nesses tipos é comum encontrar alguns estilos que se apropriam 

de elementos de outros tipos. Essas letras passam a sensação de realidade, de fato verídico, 

feitas artesanalmente. Por isso, essas letras geralmente dificultam a leitura. 

O modelo tipográfico decorativo oferece variações exageradas de peso e tamanho, 

contornos e ornamentos e remete a sensações de luxo, encanto, entretenimento e excesso. 

São vários os fatores que devem ser levados em conta na escolha de um tipo ou outro.  

A cor do anúncio, por exemplo, se for um fundo preto com a letra branca, deve-se optar por 

uma letra com espessura mais grossa, não muito pequena e com um maior espaçamento entre 

elas, pois, na impressão, pode ocorrer da tinta preta invadir a margem da letra branca e com 

isso dificultar a leitura. Também a escolha tipográfica não deve causar dificuldade na leitura e 

é de grande importância à adequação ao público-alvo. Por fim, essas escolhas devem sempre 

contar com o bom senso do criador. 
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2.4.2  A cor 

 

Desde a Antiguidade, notamos o aparecimento da cor como função decorativa e com o 

intuito de chamar atenção. A cor servia para decorar utensílios domésticos deixando-os mais 

charmosos e com melhor aparência, porém apenas as pessoas com posses podiam desfrutar 

das cores, devido a seu alto custo.  

Há mais ou menos cem anos é que a humanidade começou a usar a cor com a 

intensidade com que o faz hoje. O número de corantes e pigmentos conhecidos antes 

do século XIX era muito reduzido. Tinham origem orgânica e custavam muito. Só os 

indivíduos com mais recursos podiam usá-los (FARINA, 1986, p.111). 

 

Com o passar do tempo as cores foram se multiplicando, surgindo inúmeras 

tonalidades e funcionalidades, mas a função de chamar a atenção permanece. 

O desenvolvimento dos significados das cores também ocorreu com o passar do 

tempo, a evolução da sociedade é responsável por essa metamorfose. 

 

Os diversos elementos da simbologia da cor, como em todos os códigos [...] 

resultam da adoração consciente de determinados valores representativos 

designativos ou diferenciadores, emprestados aos sinais e símbolos que compõem 

tais sistemas ou códigos. [...] Com efeito, o que dá qualidade e significado ao 

símbolo [...] é sempre sua utilização. Por isso, a criação dos símbolos mais 

significantes e duráveis é via de regra, ato coletivo de função social, para satisfazer 

certas necessidades de representação e comunicação (PEDROSA, 2002, p.99). 

 

Segundo Farina, psicologicamente, as sensações causadas pelas cores podem ser 

divididas em Acromáticas e Cromáticas. A primeira subdivide-se em branco que não é 

considerado cor, simboliza a luz, a paz, nos costumes ocidentais, já para os povos orientais, 

representa a morte, o luto. 

 O preto, que passa a sensação de angústia sendo expressivo ao mesmo tempo, quando 

combinado a outras colorações pode ser alegre. E a cor cinza, que é o entremeio do branco e 

do preto, simboliza o intermediário entre a luz e a sombra. Já as sensações cromáticas 

dividem-se entre: 

1º) O vermelho, que nos remete a bens tangíveis como rubi, cereja, guerra, sinal de 

parada, sangue, combate, lábios, mulher, feridas, já intangivelmente nos passa a sensação de 

revolta, movimento, barbarismo, coragem, furor, esplendor, intensidade, paixão, vulgaridade, 
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poderio, vigor, glória, calor, violência, dureza, excitação, ira, interdição, emoção, ação, 

agressividade, alegria comunicativa, extroversão.  

2º) A cor laranja, que lembra fogo, pôr do sol, luz, chama, calor, festa, perigo, aurora, 

raios solares, robustez, força, luminosidade, dureza, euforia, energia, alegria, advertência, 

tentação, prazer, senso de humor. 

3º) O amarelo, que psicologicamente lembra flores grandes, terra argilosa, palha, luz, 

topázio, verão, limão, chinês, calor de luz solar, iluminação, conforto, alerta, gozo, ciúme, 

orgulho, esperança, idealismo, egoísmo, inveja, ódio, adolescência, espontaneidade, 

variabilidade, euforia, originalidade, expectativa. 

4º) O verde, que tem associação material com umidade, frescor, diafaneidade, 

primavera, bosque, águas claras, folhagem, tapete de jogos, mar, verão, planície, natureza, e 

associação afetiva com adolescência, bem-estar, paz, saúde, ideal, abundância, tranquilidade, 

segurança, natureza, equilíbrio, esperança, serenidade, juventude, suavidade, crença, firmeza, 

coragem, desejo, descanso, liberalidade, tolerância, ciúme. 

5º) O verde-azulado faz lembrar  persistência, arrogância, obstinação, amor próprio, 

elasticidade da vontade. 

6º) O azul que está associado a montanhas longínquas, frio, mar, céu, gelo, 

feminilidade, águas tranquilas, espaço, viagem, verdade, sentido, afeto, intelectualidade, paz, 

advertência, precaução, serenidade, infinito, meditação, confiança, amizade, amor, fidelidade, 

sentimento profundo. 

7º) O roxo indica noite, janela, igreja, aurora, sonho, mar profundo, fantasia, mistério, 

profundidade, eletricidade, dignidade, justiça, egoísmo, grandeza, misticismo, espiritualidade, 

delicadeza, calma. 

8º) O marrom remete a terra, águas lamacentas, outono, doença, sensualidade, 

desconforto. 

9º) A cor púrpura está associada à vidência, agressão, furto, miséria, engano, calma, 

dignidade, autocontrole, estima, valor. 

10º) O violeta passa a sensação de engano, miséria, calma, dignidade, autocontrole, 

violência, furto, agressão. 

11º) O vermelho-alaranjado remete a ofensa, agressão, competição, operacionalidade, 

locomoção, desejo, excitabilidade, dominação, sexualidade. 
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Na publicidade nota-se que as cores são muito importantes, podendo causar diversas 

sensações como desconforto, tranquilidade, paz, entre outros. Elas têm a função de dar 

harmonia estética e destaque às peças publicitárias. 

 

O que está provado e atualizado é que a cor é um elemento decisivo na penetração 

publicitária, no grau de que há mensagens que se atêm exclusivamente ao 

simbolismo de uma cor por idêntico exercício ao da associação e recordação do 

slogan de um produto ou empresa (FERRER, 1999, p. 350). 

 

Outro aspecto que devemos ressaltar nas cores aplicadas a peças publicitárias é o fato 

do forte apelo emocional junto ao público receptor da mensagem. A bagagem cultural da qual 

o individuo é portador faz com que ele se sinta mais a vontade com determinado pigmento  

As cores constituem estímulos psicológicos para a sensibilidade humana, influindo 

no individuo para gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, para se abster ou 

agir. Muitas preferências sobre as cores se baseiam na associação ou experiências 

agradáveis tidas no passado e, portanto, torna-se difícil mudar as preferências sobre 

as mesmas (FARINA 1986, p.112). 

Na publicidade, cada tonalidade tem uma representação específica e um significado 

distinto, assim deve-se ter cautela na escolha das cores das peças desenvolvidas. 

Concluímos que as cores fazem parte da vida do homem e é com elas que 

demonstramos aquilo que nos agrada ou não. As cores são capazes de influenciar no estado de 

espírito e nas emoções, assim como há cores que nos deixam felizes ou melancólicos, há 

outras que têm o poder de relaxar, distrair e sintonizar as energias. As cores são capazes de 

influenciar. 

Os indivíduos escolhem as cores tendo como fundamento o seu estilo e 

personalidade bem como seus desejos mentais.  

 

2.4.3 A textura 

 

 Para descrever a textura de uma imagem devemos pensar que ela é um elemento que 

possui qualidades ópticas e táteis. As qualidades táteis são as mais perceptiveis no momento 

em que estamos falando de imagem, pois, a textura é um elemento visual que sensibiliza e 

distingue a materialidade da superfície dos objetos. “Ela não só nos permite determinar a 

aparência de um objeto, como nos dá uma ideia da sensação que teríamos em contato com 

ela” (BUSSELLE, 1979, p.24). 
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 A textura é o aspecto de uma superfície, é responsável por permitir identificar e 

distinguir formas. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície podemos 

perceber se é lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. Ou seja, quando “solicitado a partir de 

sensações visuais outros tipos de sensações (táteis, auditivas, olfativas), uma mensagem visual 

pode ativar o fenômeno das correspondências sinestésicas”. (JOLY, 1996, p.102) 

 É preciso salientar que a percepção tátil que é produzida durante a visualização da 

imagem varia, de indivíduo para indivíduo, em razão dessa sensibilidade depender das 

experiências que ele teve com as superfícies demonstradas na imagem. 

  

2.4.4  Equilíbrio ou Instabilidade  

Esse método de técnica de comunicação visual ocorre quando a igualdade de alguma 

variável 

é o elemento mais importante das técnicas visuais. Sua importância fundamental 

baseia-se no funcionamento da percepção humana e na enorme necessidade de sua 

presença, tanto no design quanto na reação diante de uma manifestação visual 

(DONDIS p.141. 1999). 

 Diferente é o que ocorre com a instabilidade, quando não existe equilíbrio, quando os 

elementos estão dispostos de maneira a não conferir um dado balanceamento à peça, as 

informações alocadas estão desordenadas e amontoadas em uma das partes diferentemente da 

outra. Por isso, a escolha da publicidade entre o equilíbrio ou instabilidade deve seguir o 

intuito da concepção da mensagem, se ela pretende, por exemplo, emocionar ou chocar o seu 

público, um logotipo em equilíbrio deve apresentar os elementos em perfeita harmonia, 

ambos os lados devem estar balanceados e os elementos presentes devem ordenarem-se de 

maneira compensatória. Já a instabilidade de uma logotipia deve apresentar elementos 

descompassados e aleatoriamente alocados na peça. 

 

2.4.5 Simetria e assimetria 

 A simetria é um método analítico que supõe objetos dispostos de forma exatamente 

igual em toda a imagem. Ela está presente na natureza, em vários objetos. Quando dividimos 

um eixo vertical no meio e um lado é perfeitamente igual ao outro encontramos a simetria, ou 

seja:  
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Trata-se de uma concepção visual caracterizada pela lógica e pela simplicidade 

absolutas, mas que pode tornar-se estática, e mesmo enfadonha. Os gregos veriam na 

assimetria um equilíbrio precário, mas, na verdade, o equilíbrio pode ser obtido 

através da variação de elementos e posições, que equivale a um equilíbrio de 

“compensação” (DONDIS, p.142, 1999). 
 

 Se os lados são diferentes um do outro encontramos a assimetria, ou seja, nas formas 

assimétricas os lados não possuem eixo central, portanto um lado não é igual ao outro. Na 

peça gráfica publicitária a função da simetria ou da assimetria está ligada a intenção em 

deslocar a atenção do observador para determinado ponto da peça. Em um logotipo, quando o 

criador dispõe os elementos gráficos de maneira simétrica, quer deixar o receptor em sua zona 

de conforto, visto que as imagens simétricas são formas mais comuns de serem encontradas, o 

que não causa grande trabalho de interpretação. No momento em que a proposta é a assimetria 

do logotipo, o criativo tem intenção de voltar à atenção do observador a determinado ponto da 

peça ou através da estranheza, forçar o receptor a um trabalho de maior interpretação e 

dificuldade em estudar o objeto. 

 

2.4.6  Regularidade e Irregularidade 

  

 A uniformidade e organização baseada em alguma estratégia é o que consideramos 

como regularidade. Esta técnica tem a função de padronizar os elementos presentes na 

imagem, assim, a regularidade “constitui o favorecimento da uniformidade dos elementos, e o 

desenvolvimento de uma ordem baseada em algum princípio ou método constante e 

invariável” (DONDIS, p.143, 1999). Quando não encontramos lógica nos elementos contidos 

no objeto observado podemos dizer que estamos diante da irregularidade.  

 

2.4.7 Simplicidade e Complexidade 

 A simplicidade não faz uso de grandes complicações visuais, o que leva o observador 

a compreender mais rapidamente a mensagem. Já a complexidade envolve os atributos de 

todo o conjunto, isto é, a cor, a textura, o contorno de cada ilustração. A complexidade resulta 

em uma confusão visual, porque apresenta muitas unidades formais em uma mesma peça  

[a simplicidade é] uma técnica visual que envolve a imediatez e a uniformidade da 

forma elementar, livre de complicações ou elaborações secundárias. Sua formulação 

visual oposta, a complexidade, compreende uma complexidade visual constituída 

por inúmeras unidades e forças elementares, e resulta num difícil processo de 
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organização do significado no âmbito de um determinado padrão (DONDIS, p.144, 

1999). 

 

 Considerando que um logotipo é muito mais do que soma de cores e riscos, a opção de 

usar a técnica da simplicidade ou da complexidade deve levar em conta qual a função, 

informação ou benfeitoria da empresa ele simboliza. 

2.4.8 Unidade e Fragmentação 

 

 A técnica da unidade é usada na medida em que os criadores tentam remeter a uma 

espécie de harmonia, onde os elementos se coletam e formam um único objeto totalizante. 

Assim, segundo Dondis (1999, p. 144)  

 

A unidade é um equilíbrio adequado de elementos diversos em uma totalidade que 

se percebe visualmente. A junção de muitas unidades deve harmonizar se de modo 

tão completo que passe a ser vista e considerada como uma única coisa.  

 

 Já a fragmentação de acordo com o autor, “é a decomposição dos elementos e 

unidades de um designer em partes separadas, que se relacionam entre si, mas conservam seu 

caráter individual” (DONDIS, p.145, 1999). 

 Tais conceitos aplicados à concepção de logotipos podem, por exemplo, servir a ideia 

de unidade ou totalidade (tudo o que o produto ou serviço deve dizer ao seu público). Por 

outro lado, a escolha de partes separadas pode remeter a uma série de logotipos que, em 

sequência, irão trabalhar em conjunto uma com as outras, ocasionando a unificação da peça 

perante os olhos do observante. 

 

2.4.9  Economia e Profusão 

 

 Quando em uma obra são apresentados simples e poucos elementos estamos nos 

referindo à técnica da economia. 

 

A economia é uma organização visual parcimoniosa e sensata em sua utilização dos 

elementos. A profusão é carregada em direção a acréscimos discursivos 

infinitamente detalhados a um design básico, os quais, em termos ideais, atenuam e 

embelezam através da ornamentação (DONDIS p.146, 1999). 
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 O contrário da economia é a profusão. A profusão apresenta objetos extremamente 

detalhados e carregados. Esta técnica é associada a domínio e fortuna, já a economia remete a 

pobreza e ao puro. Esses conceitos podem ser ligados aos ideais da comunicação comunitária, 

que deve traduzir tanto a pureza de suas intenções quanto os detalhes da causa a que serve, 

passando de maneira humilde suas ações para a comunidade, agregando credibilidade e 

motivando a população a auxiliar à entidade. 

  

2.4.10  Previsibilidade e Espontaneidade 

 

 A técnica da previsibilidade é aplicada para fazer o observador receber de uma forma 

tradicional a mensagem, de maneira com que ele saiba como será seu desenvolvimento.   

 

A previsibilidade sugere, enquanto técnica visual, alguma ordem ou plano 

extremamente convencional. Seja através da experiência, da observação ou da razão, 

é preciso ser capaz de prever de antemão como vai ser toda a mensagem visual, e 

fazê-lo com base num mínimo de informação (DONDIS, p. 148, 1999).  

  

 A espontaneidade tem como característica a falta de idealização superficial, é uma 

técnica saturada de emoções, impulsiva e livre.   

 Optar por um logotipo previsível imprime seriedade e tradição à campanha, enquanto 

que a espontaneidade atinge o público – alvo de forma mais emocionante. 

 

2.4.11  Neutralidade e Ênfase 

 

 A técnica visual da ênfase tem como função chamar a atenção do observador para um 

determinado ponto onde os demais elementos do objeto analisado apresentam uma 

predominância uniforme. De maneira contrária à ênfase, encontra-se a neutralidade, que é 

quase uma contradição, mas na verdade há ocasiões em que a configuração menos 

provocadora de uma manifestação visual pode ser o procedimento mais eficaz para vencer a 

resistência do observador, e mesmo sua beligerância (DONDIS p.151, 1999). 

 No universo da neutralidade poucos elementos causam estranheza e perturbam o 

observador. 

 A escolha de uma logotipia neutra em campanhas que busquem a aceitação de 

soropositivos, por exemplo, pode atenuar os possíveis choques causados pelo temor à doença 

e assim de maneira menos agressiva tratar de uma temática ainda polemica nos dias atuais. 
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2.4.12 Transparência e Opacidade 

 

 Quando uma peça apresenta elementos que são sobrepostos e a visão do observador é 

capaz de formular a imagem, estamos diante da técnica conhecida como Transparência. 

 Segundo Dondis (1999, p. 152), essa técnica “envolve detalhes visuais através dos 

quais se podem ver, de tal modo que o que lhes fica atrás também nos é revelado aos olhos.” 

 Já a opacidade é o seu contrário. Nesta técnica ocorre um bloqueio total dos 

elementos, uma vez que, através da visão, os substituímos por outros exatamente ao contrário, 

isto é, o bloqueio total, o ocultamento.  

 Percebe-se que, para a criação de um logotipo, são relevantes diversos fatores. Um 

logotipo se forma após minucioso estudo de diversas técnicas. Na comunicação comunitária 

devem ser tomados alguns cuidados durante a criação das peças que irão formar os anúncios 

das campanhas institucionais na divulgação da ONG em que se esta trabalhando.  

 Um erro na colocação dos elementos que formarão as peças publicitárias pode levar a 

ineficiência e má interpretação por parte do público a quem a campanha se destina.  

Por exemplo, o Lar Acalanto, organização estudada nesta monografia, auxilia crianças 

e famílias que estão passando por problemas sociais, de saúde, econômicos, discriminativos, 

entre outros, por isso os logotipos das campanhas desenvolvidas em prol desta ONG, devem 

remeter a simplicidade, economia, ter um layout limpo e com rápida assimilação por parte do 

público. Estes logotipos devem emocionar divulgar, informar e ao mesmo tempo fazer com 

que a população torne-se solidária a causa. Percebemos o quanto é complexo a criação de um 

logotipo de uma campanha comunicacional destinada ao terceiro setor, quando não são 

admitidas quaisquer técnicas para a divulgação da causa, pois não se trata de um produto ou 

serviço a ser comercializados, mas sim comunicar uma causa de caráter humanístico cujo 

escopo e prevenir e tentar preservar pessoas que sofrem de uma doença venérea e até os 

conhecimentos científicos  sem cura. A incapacidade e falta de planejamento por parte do 

criador da proposta pode causar, não apenas a falha no objetivo da campanha, mas a 

impressão errônea e incredibilidade por parte da sociedade em relação à ONG. 
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3 METODOLOGIA 

 A fim de proceder à análise semiótica dos logotipos das campanhas em prol do Lar 

Acalanto, primeiramente este Trabalho Final de Graduação II contextualiza a historicidade 

das campanhas realizadas pela única organização sem fins lucrativos do Rio Grande do Sul 

que desenvolve assistência a crianças e seus familiares que convivem com o vírus HIV/ AIDS 

ou com doenças crônicas degenerativas. 

Cada etapa da pesquisa realizada não deixa de lado o contexto social de cada um dos 

momentos analisados. Isso por que, segundo Gil (2006) um método de interpretação dinâmica 

e totalizante da realidade considera que os fatos não podem ser pensados fora de um contexto 

social, político, econômico, etc. Neste aspecto, optou-se por utilizar a pesquisa ação,  que 

prevê o pesquisador participando ativamente do estudo, visando ao convívio com a 

organização analisada, bem como com seus diretores, colaboradores, voluntários e 

assistenciados, para que, desse modo, todos possam colaborar ativamente com a pesquisa. 

Pesquisa essa que ocorreu no sentido em que os próprios alunos da disciplina de projeto em 

extensão em comunicação comunitária, da Unifra, inclusive a própria pesquisadora, 

trabalharam nas campanhas desenvolvidas. 

Entretanto, a influência mútua entre a pesquisadora e a instituição foi menos formal, 

dando maior liberdade à proatividade participativa. Isso porque, uma pesquisa-ação acontece 

quando o “pesquisador não só compartilha do ambiente investigado, mas também possibilita 

que o investigado participe do processo de realização da pesquisa e que os resultados 

revertam em benefício do próprio grupo pesquisado” (PERUZZO, 2005, p.126).  

Buscando alcançar os objetivos traçados, a pesquisadora deve não apenas observou as 

relações diárias na instituição, como também contou com o auxílio dos funcionários e 

voluntários do Lar Acalanto na coleta de dados, o que aumentou o grau de interação entre 

objeto pesquisado e pesquisadora.  

 Como é usada a técnica de observação, a pesquisa-ação se torna muito similar à 

pesquisa-participante, porém diferenciando-se na maneira como o objeto pesquisado participa 

da ação. 

Segundo Peruzzo (2005), na observação participante ou na pesquisa-participante o 

pesquisador deve colocar-se no lugar do observado para entender suas ações. Para chegar a 

esse resultado, o pesquisador deve estar diariamente presente no ambiente investigado não 

deixando escapar nenhum detalhe e fazendo com que ocorra um compartilhamento nas 

atividades desempenhadas. 
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Tem sucesso a pesquisa-ação que é aceita e incentivada pelo grupo onde o problema é 

apresentado. Espera-se que as pessoas que atuam na organização forneçam às informações 

correspondentes à estrutura organizacional bem como ao seu plano de negócios, áreas de 

marketing e principalmente no que se refere à área da comunicação. Optou-se por esse 

método de pesquisa, devido à necessidade de compreender os fatos como eles ocorrem na 

prática, além de que, com a convivência, o estudo e realização dos projetos tende a ser 

aplicados com um maior grau de precisão e só assim a pesquisadora obtêm êxito na pesquisa-

ação.  

Só então, após a coleta do material, neste caso, os logotipos, passa-se à análise das 

peças. 

O logotipo de uma campanha publicitária é de fundamental importância, pois ele 

contém a arte visual de toda a publicidade. Assim, carrega a escrita e também os demais 

elementos gráficos presentes no desenho. Ele é responsável pela identificação da campanha e 

deve passar ao receptor os benefícios que a marca traz. Por isso, a opção metodológica deste 

trabalho pela semiótica da imagem para analisar os logotipos contidos nas campanhas 

publicitárias do Lar. 

Todos sabemos que num processo interativo, não basta que exista o estímulo. A 

resposta é essencial para configurar a qualidade da relação e, consequentemente, as 

peculiaridades de sentido aí produzidas, ainda que a ausência de resposta possa 

também significar uma resposta (IASBECK, 2005, p.201). 

 

A visibilidade, originalidade, simplicidade, objetividade, dentre outros, são alguns dos 

fatores que tornam o logotipo eficaz.  Uma logomarca deve informar o leitor 

instantaneamente, por esse motivo a pesquisadora optou pela utilização dos conceitos 

semióticos, pois  

A prática metodológica é inerente à semiótica, ciência que se dedica a estudar a 

produção de sentido. Evidentemente, não é a semiótica o único sistema organizado 

de conhecimentos interessado nos sentidos. Porém, talvez seja um dos poucos que 

têm nas linguagens seu objeto privilegiado de análise (IASBECK, 2005, p.193). 

 

 A semiótica teve marco inicial no século XX. Os primeiros teóricos a estudar os 

signos foram Ferdinand de Saussure e Charles Sanders Pierce. De acordo com Peruzolo 

(2002), Saussure, por ser ligado à linguística, não estudou todas as possibilidades 

significantes, ou seja ao estudar  

 

a natureza do signo lingüístico, Saussure descreveu-a como uma entidade psíquica 

com duas faces indissociáveis, ligando um significante (os sons) a um significado (o 

conceito): o conceito de arvore não está ligado não à arvore real que pode estar 



34 
 

 
 

 

diante de mim, mas sim ao conceito de árvore, utensílio intelectual que construí 

graças à minha experiência (JOLY, 1996, p.32 ).  

 

 E assim deixando o signo engessado.  Já a investigação de Pierce, opina Peruzolo 

(2002), é a este nível inestimável. Uma vez que desde o primórdio elabora uma teoria geral 

dos signos e uma tipologia que conseguisse englobar todas as formas de linguagem. Pierce 

organizou o signo de forma  

 

triádica: a partir de uma categorização dos níveis e dimensões de ocorrências 

fenomênicas – e que também se processam na mente humana – ele organiza o 

conhecimento de três em três, formando diagramas que dão conta da complexidade 

ao tempo em que colaboram para o entendimento (IASBECK, 2005, p.199). 

 

   

 Até 1969, a semiologia e a semiótica eram tratadas como duas ciências distintas, sendo 

a semiologia responsável por estudar linguagens específicas, que “propunha uma linguística 

de modo abstrato onde os falantes são despidos de suas características históricas pessoais e 

culturais”. Nessa teoria são trabalhados “pares dicotômicos: língua/fala, 

denotativo/conotativo, sintagma/paradigma” (PERRUZOLO, 2002, p.38). Já quando se trata 

da filosofia da linguagem, a referência é a semiótica, pois o 

 

poder que os sinais, as coisas, os comportamentos, as ações, enfim, tudo o que pode 

ser organizado como matéria significante tem de significar. É importante então dizer 

que o campo da semiótica é o estudo das condições e processos da significação, e 

não o estudo da verdade (PERRUZOLO, 2002, p.41). 

 

 Somente após esse período é que tais ciências foram unificadas. Segundo Santaella 

(1983) essa vinculação ocorreu porque as duas ciências possuíam o mesmo paradigma, o 

signo. Outro motivo da fusão foi por terem a mesma origem nominal, tanto à semiologia 

quando a semiótica derivam da mesma palavra Semêion que tem origem grega e significa 

signo. 

 O objetivo principal desta ciência é ajudar na interpretação de como o ser humano 

observa, discrimina e interpreta os signos que o rodeiam. Desta maneira os signos podem ser 

entendidos como formas de significação, assim 

 
um signo é um signo apenas quando exprime idéias e suscita no espírito daquele ou 

daqueles que o recebem uma atitude interpretativa. Deste ponto de vista poderemos 

afirmar que tudo pode ser signo, pois que a partir do momento em que somos seres 

socializados aprendemos a interpretar o mundo que nos rodeia, seja ele cultural ou 

natural (JOLY, 1994, p. 30). 
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 Partindo do pressuposto do signo como representação de algo, podemos afirmar que as 

imagens fazem parte de um discurso e assim o estudo da imagem com o intuito de 

compreendê-la como signo se inscreve no âmbito das imagens midiáticas. Neste contexto, 

restringe-se o estudo semiológico à noção de imagem como objeto de análise.  

 Os estudos semióticos ligados à imagem têm a função de estudar o significado não 

pelo ângulo da emoção ou do prazer estético, quando é aplicado esse método buscamos 

entender a produção do sentido, a maneira como a imagem cria significações, interpretações, 

pois  

 

qualquer imagem, mesmo isolada de qualquer outro sistema semiótico, deve, sempre 

ser considerada como sendo um discurso [...] Nas imagens encontramos 

intertextualidades, enunciadores e dialogismo, tal como nos textos verbais 

(ORLANDI, 2001, p.33). 

  

 Quando se pensa no significado de uma imagem, isto é, quando nos indagamos qual o 

momento e o local onde a imagem foi criada, que razão levou ela a ser feita, quais os 

elementos que estão contidos nela e qual a relação que esses elementos estabelecem entre si, 

esta ocorrendo à interpretação da peça, tentando entender seu significado e estudar os signos. 

 Ou seja, essa tentativa de interpretação  

 

É um produto mental que se forma numa cadeia de relações. Ora, isso monta uma 

espécie de negociações, de composição mental, que tem no mínimo cinco elementos, 

[...] (1) aquilo que funciona como substitutivo; (2) os comunicantes que o tomam 

nessa condição; (3) aquele outro elemento que se liga ao signo como sentido (na 

verdade, a ideia mental da coisa, o significado); (4) a coisa real ou originado do real, 

da experiência (o referente); (5) e o elemento material externo do qual o signo é 

correspondente, razão pela qual este lê/identifica aquele (PERUZZOLO, 2002, 

p.57). 

  

 Assim, no momento em que estamos fazendo a interpretação dos objetos, cores, letras 

enfim, da imagem ao todo, estamos usando a semiótica, tanto para entendê-la, como também 

para fazer significado. 

 Conclui-se que a realidade formada e sua interpretação pelo ponto de vista da 

semiótica é uma infinita variável, na medida em que a dedução imagética ultrapassa a barreira 

do estático. 

 Assim como não existem duas pessoas iguais, no estudo dos signos, por estar ligada à 

interpretação e à carga cultural de cada pessoa, uma imagem pode vir a possuir infinitos 

significados. A mesma pessoa que hoje interpreta uma imagem de determinada forma pode 
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em razão do seu crescimento intelectual e cultural, atribuir outro significado à mesma imagem 

analisada tempos depois. 

 Neste contexto podemos perceber que a semiologia engloba uma série de pressupostos 

em seu campo de estudo. Hoje, esse campo de estudo pode fazer a análise de qualquer 

representação, pois tudo quer dizer alguma coisa para alguém. Assim  

 

a semiologia se apresenta como a disciplina cujo método de trabalho serve para 

formular hipótese sobre os sentidos possíveis das mensagens das formas e das 

práticas significantes [...] As imagens publicitárias, por exemplo, são estudadas não 

apenas em termos textuais fixos como também dinâmicos e midiáticos considerando 

sua forma plástica, rítmica as mudanças dos signos na moda (assim como as do 

corpo), nos espaços arquitetônicos, no cinema, nos jornais, revistas, outdoors etc. 

trata-se de entender sua complexidade e as diferenças entre eles, seus conceitos de 

base iniciais (na cultura, nas relações sócio-históricas) e em seu corpus de noção 

descritiva (CODATO, 2005, p.207). 

 

 Não pode ser esquecido o contexto, isto é, a época em que o signo se aloca, pois isso 

modifica diversamente seu significado.  

A título de ferramenta metodológica, esta pesquisa faz uso da análise de imagem. 

Coutinho (2006) propõe que a imagem é uma das formas mais antigas de relação do homem 

com o mundo e a interpretação da imagem é natural do homem, constituindo-se em uma das 

formas de comunicação com o outro e com a sociedade. 

A análise de uma imagem tem a função de compreender as mensagens visuais como 

produtos da comunicação, por exemplo: fotografias jornalísticas, filmes, imagens da televisão 

ou da internet, anúncios publicitários. No trabalho em questão utiliza-se como objeto de 

estudo apenas a última. São analisados os logotipos das campanhas já desenvolvidas em prol 

do Lar Acalanto. Para a interpretação dessas marcas são seguidos alguns dos passos 

recomendados por Coutinho, isto é, primeiramente a leitura, seguida da interpretação, para só 

depois atingir a síntese. Ou seja, para essa análise é preciso traduzir a imagem não-verbal em 

verbal. O que é  

 

um dos desafios da realização desse tipo de analise seria a necessidade de uma 

espécie de “tradução”, isto é a transposição de códigos visuais em signos 

linguísticos, (...) com a transposição do visual para o verbal haveria uma limitação 

das próprias categorias de analise que em geral implicariam uma necessidade de 

redução dos significados possíveis em uma imagem (COUTINHO, 2006, p.334). 
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Dessa forma, como aprendemos a ler e a produzir textos verbais com ferramentas 

específicas para tais métodos, também devemos aprender a ler os textos não-verbais criando 

algumas regras e composições formais para interpretá-los. Pois no seio da mensagem visual  

  

distinguiremos os signos figurativos ou icônicos, que dão de um modo codificado 

uma impressão de semelhança com a realidade utilizando a analogia perceptiva e os 

códigos de representação, herdeiros da tradição representativa ocidental. Por fim, 

designaremos pelo termo signos plásticos os utensílios propriamente plásticos da 

imagem, tais como a cor, as formas, a composição e a textura. Signos icônicos e 

signos plásticos são então considerados como signos visuais simultaneamente 

distintos e complementares. (JOLY, 1996, p. 85). 

 

Quando se escreve um texto, são escolhidos a ordem e os termos mais adequados com 

a função de transmitir algum significado para receptores específicos. Essa metodologia deve 

ocorrer também na criação de um texto não-verbal, o que na maioria das vezes, durante a 

escolha de determinados elementos, cores e formas, não são analisadas. 

O que torna a criação de qualquer pintura, desenho, propaganda ou no caso do trabalho 

em questão, logotipo, muito perigoso. Pois segundo Pietroforte (2007, p.13) ”O sentido é 

definido pela semiótica como uma rede de relações, o que quer dizer que os elementos do 

conteúdo só adquirem sentido por meio das relações entre eles” 

Partindo da concepção de que cada elemento que constitui uma imagem possui um 

significado em si e que juntos produzem o significado que se pretende transmitir, é preciso 

compreender que saturações de cores, planos e inclinações não são, ou melhor, não deveriam 

ser selecionados em vão.  

Assim, leva-se em conta o período histórico da imagem, pois dependendo do contexto 

em que ela se encontra ocorre uma interpretação diferente. Além disso, outro ponto que é 

interessante frisar na realização da análise de qualquer imagem é a diferença entre percepção 

e interpretação. 

a primeira inata estaria relacionada aos registro de reações do sistema visual de cada 

individuo que localizaria e interpretaria certas regularidades nos fenômenos 

luminosos (...) a partir desses parâmetros é que seria possível perceber uma imagem 

como clara ou escura, suas cores e ainda sua composição (...) já a atribuição de 

sentidos e significados à imagem ações realizadas em sua leitura, exigiria do 

pesquisador a busca pela compreensão de determinada mensagem visual em dada 

sociedade, além da tentativa de separação das percepções pessoais e coletiva 

(COUTINHO, 2006, p. 335). 
 

Portanto, devemos ressaltar que ler uma imagem é diferente de ler uma palavra. A 

imagem significa a “não fala” e vale enquanto imagem que é. Traduzir uma imagem por sua 
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vez é atribuir-lhe um sentido do ponto de vista social e ideológico, e não proceder à descrição 

dos seus elementos visuais. 
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4 ANÁLISE   

Nesta análise é proposto destacar as mensagem plásticas e icônicas passadas por cada 

logotipo desenvolvido nas campanhas publicitárias realizadas em prol do Lar Acalanto. 

 

4.1 Primeiro Logotipo do Lar 

 

A descrição 

A primeira parceria que o Lar Acalanto fez foi com a agência Cia. da Propaganda, que 

criou seu logotipo com cores vibrantes e bem chamativas, gerando um contraste entre cores 

quentes, o amarelo e o vermelho que compõem a representação da casa e do laço, e o azul, a 

cor fria da representação dos bonecos e da tipografia. 

Neste logotipo, as formas não possuem contorno, o desenho do logotipo é formado 

apenas pelas cores, que têm a finalidade de dar forma ao desenho desse logotipo. A imagem 

aproxima-se de um desenho infantil, por esse motivo pode ser considerado de fácil 

entendimento para público que é auxiliado pela casa. O desenho é composto por uma casa 

amarela e bonequinhos palitos azuis que simulam segurar o laço, um laço vermelho que é 

visto como símbolo de solidariedade e de comprometimento na luta contra a AIDS.  

 

 

FIGURA 1 

Logotipo Lar Acalanto  Fonte: Arquivo CIA da Propaganda 
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 Na tabela abaixo, é possivel visualizar, de forma sintética os significados icônicos do 

que está representado neste primeiro logotipo criado para o Lar Acalanto. 

 

Primeiro logotipo Significados icônicos 

Casa Lar, abrigo, morada. 

Bonecos Amigos, união. 

Laço Luta contra HIV. 

Tabela -1 significados iconicos do primeiro logotipo do Lar Acalanto 

 

 As cores  

 Notamos neste logotipo a utilização de três cores: o amarelo, o azul e o vermelho. 

Essas cores foram utilizadas sobre um fundo branco gerando uma melhor visualização da 

peça. A primeira cor, o amarelo, foi utilizada em segundo plano causando um contraste nas 

figuras que se alocam em primeiro plano, é uma cor que causa a sensação de aconchego, 

forma a figura de uma casa e nos remete ao acolhimento e reciprocidade que a ONG 

disponibiliza. Outro aspecto que podemos perceber é que  a cor foi utilizada para quebrar um 

pouco a frieza do azul que compõe as outras peças da ilustração e assim serve para dar 

destaque aos bonecos. O vermelho atrai a atenção do observador para o centro da peça, ele se 

encontra gritante na composição do laço. Nesta imagem podemos perceber como a cor foi 

utilizada para transmitir uma sensação de terceira dimensão, ficando a cor salmão inserida na 

parte superior do laço responsável por este efeito. O vermelho desta ilustração nos remete a 

sangue compondo o símbolo da luta contra o vírus HIV/AIDS que é o motivo da existência do 

Lar Acalanto. 

 

 A tipografia  

 O nome da instituição é apresentado com uma letra estilo manuscrito, tipo de letra que 

deve ser utilizado com cautela, pois ele dificulta a leitura. Na ilustração, não foi a melhor 

escolha para a apresentação do logotipo, pois é bastante rebuscado e realmente não é 

absorvido ao primeiro olhar. 

  Na segunda linha, onde aparece o serviço oferecido pela instituição, foi utilizado o 

tipo sem serifa, podendo ser percebida a diferença de facilidade de leitura/ interpretação da 

escritura. É uma letra de melhor visualização e não causa tanta estranheza e dificuldade para o 

observador. 
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 O equilíbrio  

 Na figura 1 podemos notar o equilíbrio da imagem, onde se percebe “que existe um 

centro de suspensão a meio caminho entre dois pesos” (DONDIS, p.141, 1991). Ou seja, as 

informações visuais presentes de um lado também estão contidas no outro. Em seus elementos 

gráficos, este equilíbrio apresenta um maior grau de estabilização, assim, podemos notar que 

havendo uma divisão imaginária na parte central da ilustração, fica perceptível que os 

elementos praticamente se equivalem em uma menor parcela de equilíbrio desta peça. Porém, 

como ela se encontra centralizada na imagem, possui equilíbrio.  

 

 A simplicidade 

 Nesta peça podemos notar elementos que nos remetem a formas simples e facilmente 

reconhecidas, sem o uso exagerado, livre de complicações. Suas formas são simples podendo 

lembrar as garatujas feitas pelas crianças.    

 

 A unidade 

 Notamos que todas as peçam se completam para formar uma única imagem, isso é, 

considerado unidade, o que dá harmonia e equilíbrio adequado ao logotipo. A união de formas 

geométricas é responsável por esta sensação e aqui podemos reparar que os criadores do 

layout tentaram realmente fazer com que tudo se encaixasse precisamente para formar a 

ilustração.  

  

 A economia 

 Aparentemente esse logotipo foi desenvolvido utilizando a economia de formas. Ele 

apresenta informações básicas no desenho. Sua criação dispensou elementos rebuscados, 

formas que lembrem poder ou riqueza. 

 Em sua letra podemos notar um pouco da técnica de enriquecimento visual a profusão, 

na medida em que ela representa um tipo manuscrito que nos remete a requinte, porém o resto 

de seus elementos gráficos foram utilizados de forma simples.  

 

 A previsibilidade  

 Esta técnica é usada na medida em que, de maneira simples, foram representadas 

configurações infantis como bonecos palitos e uma casa formada por quadrado e triângulo. 
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Todas as formas utilizadas foram fixadas com base em uma ordem extremamente 

convencional, ou seja, o observador já teve experiências com formas parecidas.  

 

 A Estase  

 Essa peça não apresenta nenhum tipo de forma que leve o observador a ter a sensação 

de movimento. Os elementos que se encontram na peça não possuem afinamento, suas formas 

estão estagnadas e planas, assim sendo, o logotipo enquadra-se como imóvel, estático, em 

estase.  

 

 Ênfase 

 Podemos notar que o símbolo da prevenção contra o HIV/AIDS encontra-se no centro 

e com uma coloração chamativa e com contraste bem assinalado, o que torna essa 

representação em ênfase, com destaque em relação aos outros elementos gráficos. 

 

 Transparência 

 Neste logotipo encontramos sobreposições, em último plano, a casa, em segundo, os 

bonecos palitos e em primeiro, o laço. Esses elementos, mesmo sobrepostos, não nos causam 

bloqueio total de nenhum outro componente, os que estão atrás também nos são revelados aos 

olhos, o que faz com que o logotipo enquadre-se na técnica de designer da transparência. 

É possivel de forma sintética observar, na tabela, os significados plásticos 

apresentados no primeiro logotipo do Lar Acalanto. 

 

Primeiro logotipo Lar Acalanto Significados plásticos 

Cores Dominante quente  

Tipografia Dominante Manuscrito 

Equilíbrio Formas compensadas 

Simplicidade  Elementos acriançados 

Unidade  Itens se completam 

Economia Dados básicos no desenho 

Previsibilidade Ordem convencional 

Ênfase  Símbolo da prevenção contra o HIV/AIDS 

Transparência Sem bloqueio de elementos 

Tabela – 2 Significados plásticos do primeiro logotipo do Lar Acalanto  
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Posteriormente, o Lar foi buscar apoio no Centro Universitário Franciscano – Unifra. 

Os acadêmicos dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo, na disciplina de Projeto 

em Extensão em Comunitária, ficaram responsáveis pela comunicação da entidade. Desde 

então diversas campanhas de divulgação e arrecadação de doações foram feitas. 

 

4.2 Campanha Mobiliando a Vida  

 

A descrição 

O projeto “Mobiliando a Vida”, desenvolvido pelos alunos Alexandre Manenti, José 

Luiz, Cristiane Fabian, Guilherme de Castro Comes e Larissa Pereira Mayer, teve o intuito de 

fazer melhorias na parte interna da instituição, procurando fornecer qualidade de vida às 

crianças, dar mais conforto e melhores condições, para que houvesse maior valorização da 

imagem do lar; buscando mais respaldo perante a comunidade, proporcionando envolvimento 

de voluntários e colaboradores por parte da comunidade em relação à instituição.  

A campanha foi para a mídia com várias peças, como jingle e comercial para 

televisão, todos seguindo a unidade proposta pela campanha.  

O slogan da campanha foi: “por que fazer o bem é a missão de cada um de nós”. 

No entanto a redecoração, objetivo final do projeto, não chegou a ser concretizada, 

pois o Lar Acalanto sofreu modificações deixando de abrigar crianças, perdendo assim o 

sentido de melhorias nas suas instalações. 

A figura 2 é ilustrada com representações de formigas, que remetem 

semiologicamente à cooperação, colaboração, comunidade. Nas peças da campanha cada uma 

das formigas simula carregar uma letra que ao final formam o nome do projeto.  
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FIGURA 2 

Logo marca Mobibiando Fonte:Cristiane Fabian 

 

 

A tabela a seguir, apresenta sinteticamente a significação icônica dos elementos 

contidos no logotipo desenvolvido para a campanha Mobiliando a Vida. 

 

Significados icônicos Mobiliando a vida 

Letras Desalinhas simulando estarem sendo 

construídas/carregadas/montadas.  

 

Formigas 

 

Cooperação, união, trabalho em grupo 

Tabela – 3 Significados Icônicos Projeto Mobiliando a Vida 

 

A cor 

Mais uma vez os criadores optaram por não utilizar contorno e deixar apenas as cores 

para dar a forma. A coloração verde e preto foi utilizada de maneira a oferecer um layout 

limpo, claro e de rápida assimilação pela sociedade em geral. 
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A tipografia  

A tipografia utilizada nessa peça da campanha possui serifa bem marcada, o 

desalinhamento das letras dá um tom divertido à campanha, além de sugerir movimento e 

simular com mais realidade a proposta de que cada mascote da campanha (as formigas) 

moveu as letras até o local onde elas se encontram alocadas. 

  

 O equilíbrio  

 No logotipo da campanha “Mobiliando a Vida” percebemos a falta de equilíbrio, isto 

é, na parte central da imagem não se encontra nenhum ponto que a deixe estável. Em outras 

palavras, há mais informações visuais contidas do lado direito. 

 É visível que o desequilíbrio onde há falta de equivalentes, tanto em sua tipografia 

quantos nos elementos imagéticos, não deixa haver equilíbrio visual nos objetos contidos na 

peça. 

 

A simplicidade 

 Notamos elementos de formas simples nas figuras da campanha, que são facilmente 

reconhecidas. Não há um detalhamento maior em sua imagem, assim as mascotes estão 

colocadas sem o uso exagerado de informações, podendo ser apenas a representação da 

sombra da mascote. Em sua tipografia encontramos formas simples, seu desalinhamento 

possui um tom rústico. 

  

 A unidade 

 Todas as letras, bem como a representação das formigas, são apresentadas de maneira 

complementar, formando assim uma imagem única.  Neste logotipo, apesar da desorganização 

proposital da tipografia, há um grau de unidade. Essa união se dá na medida em que as 

mascotes simulam carregar as peças e a imagem então brinca com o imaginário do observador 

fazendo parecer que elas foram realmente carregadas e alocadas pelas formigas.  Ocorre um 

encaixe das formas moldando a peça gráfica.  

  

 A economia 

 Encontramos grande economia de detalhes na peça da campanha, cujas formas são 

simples, básicas. Em seu desenho, a criação não fez uso de elementos detalhados, podemos 

perceber que as formigas são representadas apenas pela cor preta e, em seu preenchimento, 
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não encontramos ponto, linha, vazado, etc. Sua tipografia também não faz uso de muitos 

elementos, com formas tradicionais e pouco enriquecidas.  

  

A Atividade  

 O logotipo apresenta-se em grande atividade, isto é, a peça simula movimento. Isso 

pode ser notado na disposição das patas da mascote, bem como na posição em que elas estão 

colocadas na imagem. Na tipografia, percebemos a movimentação em seu desalinhamento, e 

por esses motivos o observador tem a perfeita sensação de movimento.  

Abaixo encontra-se a tabela referente aos significados plásticos contidos no logotipo 

da campanha institucional Mobiliando a Vida.  

 

Mobiliando a Vida Significados plásticos  

Cores Dominante fria 

Tipografia Serifado 

Equilíbrio Formas Instáveis 

Simplicidade  Sem exageros 

Unidade  Artefatos se concluem 

Economia Elementos básicos  

Atividade Grande atividade 

Tabela – 4 Significados Plásticos do projeto Mobiliando a Vida 

 

4.3 Campanha: Adote uma Família  

 

A descrição 

O próximo projeto, “Adote uma Família”, desenvolvido pelas acadêmicas Fabíola 

Barduil, Juliana Alves Rodrigues, Laís Denardin e Raquel Martins, teve o intuito de divulgar 

o Lar Acalanto em uma fase em que a ONG ampliou seu trabalho e passou a auxiliar as 

famílias das crianças que convivem com o vírus HIV/AIDS. A campanha “Adote uma 

Família” teve como objetivo conseguir “padrinhos” para, mensalmente, doarem uma cesta 

básica a uma família, durante um período pré-estabelecido entre doador e membros do 

projeto. Adote uma Família utilizou-se na logomarca da campanha o laço vermelho, que é 

símbolo da campanha de prevenção ao HIV/AIDS. 
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FIGURA 3 

Logotipo Adote uma família, Fonte: Raquel Martins 

 

 

Na tabela abaixo, visualizamos de maneira sucinta os significados iconicos do que está 

representado no logotipo criado para a campanha Adote uma Família Lar Acalanto. 

 

Adote uma família Significados icônicos  

Letras Formado por letras alinhadas e padrão 

remetendo a estabilidade/seriedade 

 

Laço 

 

Símbolo luta contra o vírus HIV/AIDS 

Tabela – 5 Significado icônico Projeto Adote uma Família 
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A cor 

Toda a campanha foi composta em tons de preto e vermelho, conferindo seriedade a 

peça. O vermelho, que é a cor simbólica do sangue onde se situa o vírus HIV e o preto confere 

seriedade à campanha. Nesta peça, a cor também foi responsável por uma espécie de terceira 

dimensão, podemos notar que o jogo de cores pode modificar a percepção que temos de 

determinada peça. 

 

A tipografia  

A tipografia utilizada não possui serifa e é de fácil leitura, sendo limpa e clara. A 

campanha é toda criada em primeiro plano por letras e apenas o símbolo da campanha contra 

HIV foi utilizado em segundo plano. O nome do projeto foi colocado em destaque e o nome 

da entidade foi menos evidente, o que pode mascarar um pouco a ONG. Podemos perceber 

como é importante o uso adequado da tipografia, pois ela é utilizada como método principal 

do logotipo e deve ficar bem legível.  

 

 O equilíbrio  

 Este logotipo em sua totalidade é instável, ou seja, apresenta falta de equilíbrio. A  

disposição dos elementos deixa um lado mais pesado do que o outro. Podemos notar a 

instabilidade no desenho do laço, o que faz com que o lado direito pareça mais pesado que o 

esquerdo. Na análise da parte tipográfica, percebemos também que as letras que formam o 

nome da entidade são colocadas em tamanho menor que o nome da campanha. 

 

 A simplicidade 

 A simplicidade da peça é notória, suas formas e palavras simples são prontamente 

reconhecidas, não existe um maior detalhamento na imagem, bem como não foi usado 

exagero de informações, As letras são simples e de fácil leitura, da mesma forma que a 

escolha das cores também, pois a peça não faz uso de cores que a enriqueça de maneira a 

deixar apenas um contraste. 

  

 A unidade 

 Este logotipo apresenta grande unidade, tanto em suas palavras quanto na figura do 

laço, que foi usado como base para contrastar a primeira palavra formadora do nome da ONG, 

“Lar”. Suas cores também servem para ocasionar essa unidade, percebemos que elas são 



49 
 

 
 

 

equivalentes, o vermelho usado nas primeiras palavras do logotipo possui o mesmo tom usado 

no laço simbólico da luta contra o HIV, o preto utilizado na palavra na “família” é o mesmo 

usado na palavra “acalanto”. Notamos a preocupação dos estudantes de publicidade que 

desenvolveram a peça em simular um encaixe de formas.  

 

 A economia 

 As formas simples do logotipo e o pouco uso de detalhes tornam este logotipo 

econômico. Em seu desenho não foram usados elementos pomposos, tanto na parte 

tipográfica quanto em sua ilustração.  

 

 A Estase  

 Não é percebida sensação de movimento, isto é, a peça não apresenta em suas formas 

informações que façam o observador ter a impressão de movimento. A peça possui elementos 

estáticos, o que a enquadra como uma peça em estase.  

 

 Ênfase 

 A ênfase deste logotipo se encontra na palavra “família”, colocada na parte central da 

peça e apresentada em tamanho maior.  Podemos notar que a ilustração do símbolo da 

prevenção contra o HIV/AIDS encontra-se um pouco mais à direita e também em um 

tamanho engrandecido perto dos outros elementos, porém o fato de estar colocado em 

segundo plano acarreta em que o nome da instituição não receba tanta ênfase quanto a palavra 

formadora do nome do projeto em questão. 

 

 Transparência 

 Neste logotipo encontramos sobreposições. Em segundo plano, está presente o laço 

vermelho, em primeiro plano, encontramos os outros elementos formadores do logotipo, e em 

terceiro plano encontramos a palavra “Lar”, que pode ser percebida por um recorte na parte 

inferior do laço. Esses elementos sobrepostos não causam ao observador nenhum tipo de 

bloqueio, pois, através da visão, nosso cérebro é capaz de, mesmo com objetos justapostos, 

completar a imagem.  

Visualizamos na tabela, resumidamente a significação plástica dos elementos 

constituintes do logotipo criado para a campanha Adote uma Família Lar Acalanto. 
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Adote uma família Significados plásticos  

Cores Dominante quente 

Tipografia Sem sirifa 

Equilíbrio Equilíbrio em formas e cores 

Simplicidade  Formas simples e serias 

Unidade  A peça se completa 

Economia 

Estase 

Formas básicas  

Logotipo estático 

Ênfase  Termo Família  

Transparência Sem bloqueio de elementos  

Tabela – 6 Significados plásticos campanha Adote uma família 

 

4.4 Campanha: Lar Acalanto Gerando Esperança 

 

A descrição 

No primeiro semestre de 2010 foi desenvolvido o projeto “Lar Acalanto Gerando 

Esperança”, elaborado pelos acadêmicos Daniela Veeck, Felipe Oliveira, Lucian Daronco, 

Mateus de Prá e Tailan Dutra na disciplina de Projeto em Extensão em Comunicação 

Comunitária II e orientado pela professora Cristina Jobin. Teve como objetivo principal 

prover informação à população de Santa Maria e Região, sobre o auxílio fornecido pelo Lar 

Acalanto à gestante soropositiva, para que não ocorra a transmissão vertical do vírus 

HIV/AIDS. 

O lançamento da campanha deu-se no dia 7 de maio de 2010, na Feira do Livro de 

Santa Maria, e contou com o apoio do colégio Santa Maria, que ensaiou aproximadamente 

200 crianças da 2ª série para cantar a música tema do projeto. O projeto contou com o apoio 

do Grupo RBS, das rádios Antena 1, Nativa e do jornal Maxxi Anúncios. A campanha foi 

formada por jingle, comercial de TV, vídeos virais e sites de relacionamento. 

O desenho utiliza-se de símbolos que nos remetem a uma pessoa embalando uma 

criança, as pontas dos traços mais afinadas dão certo movimento que passam a sensação de 

embalar, ninar, o que também remete ao nome da instituição Acalanto.  

Na parte superior é mantido o nome da instrução (Lar Acalanto)  para enfatizar que a 

campanha é em prol da ONG. Na parte inferior do logotipo vem o nome do projeto (Gerando 

Esperança). 
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A palavra “gerando” traz a mente o ciclo da gestação, criar, dar existência a. A 

palavra “esperança” foi usada para demonstrar a esperança da gestante soropositiva que, 

tomando os devidos cuidados, terá seu bebe livre do vírus da AIDS. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 

Logotipo Projeto Gerando Esperança, Fonte: Daniela Veeck  

A forma sintética dos significados icônicos do logotipo da campanha publicitária Lar 

Acalanto Gerando Esperança esta representada na tabela abaixo. 
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Gerando esperança 

 

Significados icônicos 

Ilustração Linhas curvas, gerando movimento e 

representando uma mulher segurando 

um bebe 

 

Letras e cores 

 

Simbolizando ternura  

Tabela – 7 Significados icônicos Campanha Gerando esperança 

  

 A cor 

Foi utilizada a cor rosa-bebê para fazer conexão entre mamãe e bebê. A combinação 

de cores oferece um tom que sugere ternura, acompanhado da cor verde, que é a cor símbolo 

da esperança, em um tom médio, para conferir um toque de “doçura” à peça. 

 

A tipografia 

A tipografia foi cuidadosamente escolhida para não perder a harmonia, o movimento e 

manter um maior grau de semelhança com a fonte da logomarca do lar. 

 A tipografia utilizada é estilo manuscrito, como em sua logomarca, o que a deixa 

pouco legível e de difícil memorização por parte do observador.  

 

 O equilíbrio  

 No logotipo da campanha Lar Acalanto Gerando Esperança está presente o equilíbrio. 

Nesta imagem, percebe-se a existência de um ponto que estabiliza a imagem. Assim, se cruzar 

uma linha no meio da imagem, é possível obter informações imagéticas praticamente se 

equivalendo.  

 

 A unidade 

  Notamos que há um envolvimento dos traços presentes na peça onde todos os 

elementos são colocados de maneira a formar uma única imagem. Com isso o logotipo do 

projeto é considerado como unidade imagética. A união dos traços é responsável pela criação 

simbólica da mulher segurando o bebê, essa representação só é possível pelas informações 

geométricas que foram usadas de forma unida para remeter ao objetivo do projeto. 
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 A economia 

 O logotipo foi desenvolvido utilizando economia de objetos, não apresenta muitas 

informações detalhadas, é perceptível a presença de formas pobres e básicas. 

 Na tipografia apresenta um pouco de enriquecimento visual, ela é um tipo manuscrito 

que nos remete a requinte, porém o restante dos elementos gráficos é simples e sem a 

presença de muitos detalhes.  

Abaixo encontramos a tabela referente aos significados plásticos do logotipo da 

campanha Lar Acalanto Gerando Esperança. 

 

Gerando Esperança Significados plásticos  

Cores Dominante quente  

Tipografia Manuscrito 

Equilíbrio Formas Instáveis 

Simplicidade  Elementos elaborados 

Unidade  Dados da peça se completam 

Economia Elementos básicos 

Tabela – 8 Significados plásticos Campanha Gerando Esperança 

 

 

4.5 Modernização do Logotipo 

 

A descrição 

A partir de 2010, o Lar Acalanto ampliou seus trabalhos e passou a auxiliar também 

crianças que sofrem de doenças crônicas degenerativas e seus familiares. Mais uma vez, 

houve necessidade de divulgar o novo trabalho desenvolvido pela entidade. Assim, os 

acadêmicos Ariadni Loose, Cirano Magoga, Lucas Schuch e Rodrigo Fontana, na disciplina 

de Projeto em Extensão Comunitária II desenvolveram algumas peças. Neste material foi 

reformulada a logomarca do Lar, criado um filme comercial para veiculação na televisão e na 

internet, além da repaginação do website da ONG.  
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FIGURA 5 

Nova logomarca do Lar Acalanto - Fonte: Cirano Magoga 

 

Os significados icônicos dos objetos presentes na reformulação do logotipo do Lar 

Acalanto estão representados na tabela abaixo. 

 

Novo logotipo Significados icônicos 

Figura Linhas arredondam, representando um 

cata-vento, utilizado para demonstrar o 

os novos serviços desenvolvidos pelo 

Lar   

 

Letras e cores 

 

Causando certo movimento 

Tabela - 9 Significados icônico Novo Logotipo do Lar Acalanto 

 

A cor 

O cata-vento simboliza o novo rumo no trabalho desenvolvido pelo Lar, apresenta as 

cores rosa, que confere à peça a sensação de carinho, amor e proteção; o laranja, que nos 

transmite segurança e nos torna mais compreensivos com os defeitos dos outros; o azul, que 

nos remete ao céu, ao horizonte, ao ar; o verde, cor da natureza, da ecologia, da higiene, da 

saúde, todas as cores em tons fortes e marcantes. A mistura de cores quentes e frias gera 

contraste e causa uma sensação de leveza, dando movimento à peça. Do antigo logotipo foi 

mantida a cor azul em sua tipografia. A opção em manter essa coloração teve como função 

não descaracterizar nem perder totalmente a lembrança da marca, já que a peça passou por 

uma brusca mudança gráfica. 
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A tipografia 

A tipografia escolhida para a peça foi sem serifa o que a modernizou. Podemos notar 

um arredondamento nas extremidades das letras, o que cria uma combinação com os outros 

elementos gráficos que apresentam um arredondamento nas pontas.  Obteve sucesso a fonte 

escolhida para esse layout, pois deixou o novo logotipo com maior facilidade de leitura. 

  

 O equilíbrio  

 Na modernização do logotipo do Lar Acalanto, as informações visuais usadas foram 

dispostas de maneira a tornar a peça equilibrada. Na representação semiótica do cata-vento é 

apresentado um equilíbrio perfeito, em menor grau está o equilíbrio de sua tipografia, porém 

não afeta o balanceamento da peça.  

  

 A simplicidade 

 Os elementos utilizados fazem uso da simplicidade, foram usadas formas simples e de 

reconhecimento fácil, nenhuma informação apresenta exagero, o que torna o logotipo livre de 

confusões.   

 

 A previsibilidade  

 A técnica da previsibilidade foi usada tanto na letra quanto na ilustração do cata-vento, 

na última vemos um elemento maior, outro menor em toda a extensão de sua forma cíclica. 

Em sua tipografia, os elementos foram colocados centralizando um nome sobre o outro, 

tornando assim a peça muito previsível.  

  

 Ênfase 

 Podemos notar que o nome da instituição, Lar Acalanto, está colocado de maneira 

exagerada e centralizada na peça, o que dá uma maior ênfase, destaque ao termo em relação 

aos outros elementos gráficos. 

 

 Atividade  

 Essa peça causa ao observador a perfeita sensação de movimento, os elementos  foram 

forjados de maneira a fazer com que formas simulem um cata-vento em movimento. Essa 

técnica foi levada em grande consideração, pois podemos perceber que o objetivo da 

reformulação do logotipo era exatamente informar a população sobre a mudança nos serviços 
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prestados pela instituição, representado pelos criadores com a mudança de artes, apresentado 

pela ilustração. 

Na seguinte tabela, de forma sintética, é possivel vizualizar o significar plástico do que 

está representado neste reformulação do logotipo criado para o Lar Acalanto. 

 

Novo logotipo  Significados plásticos 

Cores Dominante Frio  

Tipografia Sem serifa  

Equilíbrio Dados Equilibrados 

Simplicidade  Formas simplificadas 

Previsibilidade Disposição dos elementos previsível 

Ênfase  Nome da instituição 

Atividade Sensação de movimento 

Tabela – 10 Significados plástico Novo Logotipo do Lar Acalanto 

 

Conclusão 

Desde a primeira campanha até agora podemos perceber, nestes onze anos de 

existência do Lar Acalanto, um aumento gradativo no grau de conhecimento deste pela 

população de Santa Maria e região. 

Em anos de trabalho auxiliando a comunidade santa-mariense o Lar, sempre teve 

uma boa comunicação e divulgação do que estava realizando. Quando ampliaram seus 

trabalhos, a mídia foi uma grande aliada para explicar e informar a população sobre o que 

estavam fazendo. As campanhas representam metamorfoses passadas pelo Lar Acalanto, o 

que podemos perceber com a análise dos logotipos desenvolvidos. A campanha Mobiliando a 

Vida, por exemplo, tinha por objetivo angariar fundos para uma reforma no ambiente onde as 

crianças que convivem com o HIV ficavam. Já o logotipo da campanha Adote uma Família 

Lar Acalanto teve como intuito mostrar a ampliação dos trabalhos realizados pela 

organização, que no momento passou a auxiliar também as famílias das crianças portadoras 

do vírus. No Projeto Gerando Esperança observamos que, em seu logotipo, os elementos 

contidos remetem ao que estava sendo realizado pela instituição (auxiliar as gestantes 

portadoras do vírus da AIDS). Com a ampliação dos trabalhos realizados pelo Lar Acalanto, 

que passou a auxiliar também crianças que sofrem doenças degenerativas, os acadêmicos 

trabalharam na reformulação do logotipo inicial e fizeram uso de mídia local na divulgação. 
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A construção da imagem institucional da ONG foi feita graças ao empenho e 

dedicação de acadêmicos de Publicidade e Propaganda da UNIFRA e profissionais da Cia da 

Propaganda, ao criar e divulgar campanhas publicitárias que eficazmente cumpriram o 

objetivo de divulgar as ações, projetos, informações, e com isso dar credibilidade ao Lar 

Acalanto. Porém a construção da imagem de instituições do terceiro setor é mantida por ações 

bem realizadas pela própria instituição, que deve manter-se firme em seus propósitos e assim 

adquirir confiabilidade junto à comunidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

No Rio Grande do Sul existe apenas uma instituição que auxilia crianças e familiares 

que convivem com o vírus HIV/AIDS e doenças degenerativas. O trabalho sério que é 

realizado pelo Lar Acalanto, bem como a causa nobre a que se dedica, é o que motiva 

acadêmicos e profissionais na área da publicidade e propaganda a realizarem campanhas 

institucionais para divulgar o Lar.   

As organizações sem fins lucrativos estão espargidas por todas as partes e possuem 

funções variadas, o que torna tão importante o trabalho publicitário em prol da divulgação de 

causas relacionadas ao terceiro setor. 

O Lar Acalanto, desde sua fundação, tem evoluído bastante. Podemos dizer que a 

seriedade pela qual é reconhecido é devida ao trabalho bem feito e ao comprometimento da 

administração da casa, e aqui levamos em conta também a boa divulgação institucional 

realizada. Cada mudança que ocorre no Lar Acalanto é devidamente divulgada para a 

sociedade e é graças à parceria da ONG com o Centro Universitário Franciscano que as 

campanhas tiveram a criação adequada e assim esclareceram a população sobre o que estava 

ocorrendo na organização. 

O primeiro logotipo teve a finalidade de criar uma identidade. Posteriormente, quando 

a casa estava com seu ambiente precário e necessitando reforma, foi criada a campanha 

Mobiliando a Vida que, mesmo sem ter cumprido seu objetivo final, a redecoração do Lar 

Acalanto, conseguiu obter grande alcance na mídia e foi bem aceita pela população.  

Quando o Lar passou a auxiliar as famílias das crianças portadoras do vírus HIV/AIDS 

foi desenvolvida a campanha Adote uma Família Lar Acalanto, que teve grande repercussão 

aumentando a credibilidade da instituição junto ao público de Santa Maria. Quando o Lar 

desenvolveu um projeto que auxiliava as gestantes com AIDS, os acadêmicos ficaram 

responsáveis por repassar esta informação, e assim surgiu a campanha Lar Acalanto Gerando 

Esperança, que foi lançada na Feira do Livro de Santa Maria, no ano de 2010 com a 

apresentação de crianças cantando o jingle do projeto. Essa campanha alcançou seus 

objetivos, possibilitando ao Lar Acalanto uma maior aproximação com a comunidade, 

informando a população dos trabalhos e projetos realizados pela ONG. A última mudança que 

ocorreu foi a ampliação do trabalho ao qual o Lar se destina, pois passou a ajudar crianças que 

sofrem com doenças degenerativas também, o que forçou a uma repaginação do layout. 

Salientamos ainda que ninguém ajuda algo que não conhece. Quando não se conhece não se 
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confia, só com uma intensa divulgação através de propagandas institucionais é que o terceiro 

setor imprime visibilidade ao trabalho realizado. Esse trabalho requer tempo, estudo e 

dedicação. Perguntamos: como realizar esta boa comunicação? A mistura de empenho, bom 

gosto, criatividade, dedicação, responsabilidade e amor à causa é o que efetivamente fez a 

diferença. 
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