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RESUMO 

 

A música é uma importante manifestação artística e comercial que se desenvolve e se 

modifica de acordo com a cultura da humanidade. No contexto pós-moderno, a música passa 

a ser produzida com o intuito de comercialidade, com a indústria fonográfica transformando 

seus artistas em produtos e marcas. Objetivou-se, nessa pesquisa, estabelecer as conexões 

entre o Pós-moderno com a atuação da cantora Björk, seu projeto musical Biophilia e a 

identidade visual que o representa, composto somente por caracteres. Para isso, foram criadas 

categorias de análise a partir das características mais evidentes encontradas nesse contexto: a 

individualidade, a fragmentação, a sobreposição, a justaposição, a ilegibilidade, as múltiplas 

vozes, o ritmo, a repetição, a hibridização, a transitoriedade, a efemeridade e a fluidez. Essas 

características foram relacionadas com as encontradas nos estudos sobre tipografia e marca 

para que se atingissem os objetivos propostos. Constatou-se, a partir desse trabalho, que a 

indústria fonográfica, no ambiente Pós-moderno, busca oferecer novos produtos para fãs que 

tendem a ter comportamento individualista, que buscam prazer no consumo de bens 

simbólicos, com identidades instáveis em um cenário onde o efêmero predomina sobre o 

permanente. Observou-se que a identidade visual é importante para unificar o conjunto de 

produtos oriundos do conceito musical de Biophilia, além de auxiliar na construção da 

identidade de marca da cantora Björk, complementando e refletindo o conceito do trabalho no 

álbum a partir de uma família tipográfica criada especialmente para individualizar e 

representar o projeto musical Biophilia no ambiente Pós-moderno.  

 

Palavras-chaves: Pós-modernidade, música, identidade visual, tipografia. 

 

 

ABSTRACT 

 

Music is an important artistic manifestation that develops and modifies itself in accord to the 

changes in culture and human costumes. On the Post Modern environment, the music begin to 

be produced with commercial intents and the phonographic industry turning its artist into 

brands. The aim of this work is to establish the connections between the Post Modern 

environment and the performance of the singer Björk, her musical project Biophilia and the 

visual identity that represent it, composed only by characters. For this, categories of analysis 

were created from the most evident characteristics found in this environment: individuality, 

fragmentation, superposition, juxtaposing, illegibility, multiple voices, rhythm, repetition, 

hybridization, transience, ephemerality and fluidity. These characteristics were related with 

the ones found in studies of typography and brand in order to reach our goals. It was found 

with this study that music industry, in the Post Modern environment, seeks to offer new 

products to fans who tend to have individualistic behavior, who seek pleasure in the 

consumption of symbolic goods with unstable identities in a scenario where the ephemeral 

predominates over the permanent. It has been observed that the visual identity is relatively 

important to unify the set of musical products generated by the musical concept Biophilia, 

and assisting in the construction of the brand identity of the singer Björk, reflecting and 

complementing the concept of the work on the album from a typographic family designed 

specially to individualize and represent the project Biophilia in the Postmodern musical 

environment. 

 

Keywords: Post modernity, music, visual identity, typography. 
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INTRODUÇÃO 

 

A música é uma importante manifestação artística que vem sendo desenvolvida de 

acordo com as mudanças culturais da humanidade. O período antes da invenção da escrita, 

por exemplo, se caracteriza como o da oralidade, pois, segundo Gontijo (2004), é marcado 

pela produção de sons e ruídos produzidos pela boca. Conforme o pensamento analítico foi se 

desenvolvendo, a autora afirma que expressões mais abstratas foram surgindo para definir 

sentimentos e emoções. 

Percebe-se que no contexto Pós-moderno no qual vivemos, a música passa a ter um 

caráter de comercialidade mais latente do que na Modernidade, pois devido a fatores como o 

acesso facilitado aos aparelhos conectados em rede e pelo contato com diferentes culturas, as 

produções musicais começam a ser produzidas para públicos específicos, distribuídos em 

âmbito mundial de forma massiva. 

Nesse contexto Pós-moderno, a busca pela individualidade se dá, conforme autores 

como Bauman (2007), por meio de muitas formas, dentre elas o consumo. Os indivíduos, que 

se agrupam em grupos sociais para compartilharem seu gosto musical, acabam sendo vistos 

pelas empresas pertencentes à indústria fonográfica como públicos-alvo de suas produções. 

Por isso, essas empresas têm trabalhado de forma a transformar seus artistas e bandas em 

marcas, a exemplo de produtos industriais que participam do mercado de bens e consumo.  

A necessidade inerente do ser humano, desenvolvida após o período da oralidade, é a 

de representar o mundo de forma gráfica ou figurativa. Segundo Gontijo (2004), desde a pré-

história, os indivíduos e grupamentos humanos revelam parte dos seus contextos sociais por 

meio de utensílios, imagens e símbolos, o que pode ser constatado na diversidade de 

manifestações desenvolvidas nas artes plásticas desde então. Na Idade Média, Gutemberg 

criou a imprensa com os tipos móveis e possibilitou, algum tempo depois, a reprodução em 

massa de livros e, mais tarde, os jornais e revistas. Já na contemporaneidade, o advento dos 

equipamentos eletrônicos possibilitou a manipulação de imagens e a sua difusão através de 

meios de comunicação de massa, como, por exemplo, a televisão. 

Essa manipulação de imagens e a sua difusão através dos meios de comunicação de 

massa possibilitaram a publicização de artistas e bandas, principalmente das suas identidades 

visuais. Na década de 60, por exemplo, os The Beatles, considerada uma das mais famosas 

bandas, divulgaram pelo mundo não só seu trabalho, mas também o logotipo serigrafada no 

bumbo da bateria de Ringo Starr. Outras bandas também conhecidas pelo grande público 

também possuem identidades visuais em tipografias próprias e marcantes como, por exemplo, 
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The Rolling Stones, The Doors, Metallica, Iron Maiden, Motörhead, The Who, Daft Punk, The 

Strokes, MGMT, Coldplay e The Killers, entre outras. 

Com a circulação de informações sobre bandas, artistas em todo o ambiente formado 

pela indústria cultural – como revistas, canais de televisão e sites especializados em música –, 

especialmente nas últimas décadas do século XX, reflete-se o interesse de os consumidores de 

música não só em frequentarem shows ou terem acesso a gravações. É necessário buscar 

novas formas para satisfazer os desejos de fãs, que buscam ter cada vez mais uma experiência 

mais completa com os projetos musicais
1
 de seus ídolos da música.  

Assim, a indústria fonográfica atualmente busca oferecer novos produtos e formas de 

reprodução sonora para se sustentar no mercado. Na última década, o surgimento de aparelhos 

de Mp3, como os iPods, e as novas funções de armazenamento de celulares modificaram a 

forma de comercialização das músicas. Já não é preciso mais ir até uma loja offline para 

adquirir o novo trabalho musical de seu artista favorito, basta somente uma conexão com a 

internet e o número do cartão de crédito.  

Acredita-se que Biophilia, projeto musical da cantora islandesa Björk, seja um 

exemplo da busca pela oferta de novos produtos aos fãs. Biophilia inclui, além de diversos 

produtos oriundos do mesmo conceito musical e do álbum de estúdio, um aplicativo-álbum 

desenvolvido especialmente para esse projeto musical. Essa percepção foi a motivação para o 

desenvolvimento desse estudo. 

Segundo Lichote (2012), Björk inaugura uma nova experiência de audição não-linear, 

disponibilizando as músicas em forma de aplicativo-álbum, em uma nova forma de interação 

com a música que ultrapassa as barreiras do objeto inanimado da caixa do CD e do encarte 

impresso. Os aplicativos oportunizam ao fã ouvir, ver, interagir ou até mesmo criar 

ludicamente suas próprias composições das músicas disponíveis no álbum. 

 Ao observar-se que a cantora tem apresentado seus projetos musicais com identidades 

visuais marcantes e próprias, tal como ocorre desde seu projeto musical Vespertine, de 2001, 

o problema que norteou este estudo foi: como se dá a articulação entre a proposta musical 

Biophilia, a representação gráfica por meio de sua identidade visual e o ambiente Pós-

moderno? 

 Neste sentido, o objetivo deste estudo centrou-se em identificar: as características 

recorrentes do ambiente Pós-moderno; a história e os estilos das diferentes famílias 

                                                 
1
 Nesta pesquisa, entende-se projeto musical como todo o material distribuído em diversas mídias, como CDs, 

vinis e outros produtos licenciados que se apresentam sob o mesmo conceito ao público. 



 

 

14 

 

tipográficas encontradas nos campos do design gráfico e as conexões entre eles e os interesses 

comerciais de produtos de bens e serviços.  

 Assim, no capítulo Pós-modernidade: do cenário ao papel marcas, abordou-se o 

cenário Pós-moderno, buscando-se mostrar os fatores de transformação sociais, culturais e 

tecnológicas que contribuíram para que essa condição emergisse; o segundo capítulo, 

Tipografia: primórdios e estilos, tem como foco a história da tipografia, os diferentes estilos 

que a caracterizam e a sua importância para a projeção e consolidação das marcas comerciais 

nos diferentes estilos econômicos e culturais pelas quais a sociedade ocidental tem passado. Já 

o terceiro capítulo, Björk: uma artista pós-moderna, apresenta a carreira musical de Björk e 

seus principais projetos musicais, mostrando de que forma a cantora se enquadra nesse 

contexto. 

  São descritos os dados a serem analisados – a identidade visual do projeto musical 

Biophilia e o conteúdo das músicas e suas formas de interação com o consumidor por meio do 

aplicativo – para que essa pesquisa atingisse os objetivos propostos. Ao final, apresentam-se 

as considerações finais sobre o estudo a partir das análises realizadas, concluindo-se que a 

identidade visual é importante para unificar o conjunto de produtos musicais, além de auxiliar 

na construção da identidade de marca da cantora Björk. A identidade visual de Biophilia 

complementa o conteúdo do conceito do álbum, pois os caracteres se assemelham a 

representação gráfica de notas musicais, servindo, também, para individualizar e representar 

esse projeto musical no ambiente Pós-moderno. 
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1 A PÓS-MODERNIDADE: DO CENÁRIO AO PAPEL DAS MARCAS 

1.1 O CENÁRIO PÓS-MODERNO 

 

O Pós-moderno é um ambiente sociocultural, estético e tecnológico baseado na 

concepção de que a Modernidade se dissolveu. Originando-se a partir de 1955, mas só vindo à 

tona nos 60, conforme afirma Santos (1995), as experiências Pós-modernas aconteceram em 

diversos campos do saber, como as artes plásticas, a arquitetura e a literatura, sendo causa de 

profundas mudanças sociais e econômicas.  

No cenário tecnológico, o autor destaca, em 1953, a descoberta tridimensional da 

estrutura do DNA, que possibilitou aprofundamentos nos estudos em genética e o começo das 

pesquisas em biotecnologia. Além disso, a invenção do chip, em 1957, que, dentre outros 

avanços tecnológicos, auxiliou a diminuição dos custos de produção, reduziu os tamanhos dos 

hardwares, melhorou o desempenho dos aparelhos eletrônicos e ainda possibilitou a evolução 

dos meios de comunicação e de transporte.  

Nos anos 60, surgiu o movimento hippie que, tendo o slogan “Paz e Amor”, se opôs à 

Guerra Fria e à Guerra do Vietnã. Apareceram, também, os primeiros movimentos sociais 

importantes a favor dos negros e dos homossexuais. Além disso, a pílula anticoncepcional foi 

criada, dando à mulher o poder de decidir quando engravidar, fazendo com que as taxas de 

natalidade diminuíssem. Nessa mesma década, a estilista inglesa Mary Quant criou a 

minissaia. Segundo Calanca (2008), até então, a função moral da roupa feminina era a de 

cobrir e esconder o corpo. Mas a minissaia trouxe valores de liberdade em oposição à censura 

dos guardiões da moral.  

A criação do self-service influenciou o consumo de massa, que acabou gerando, no 

campo das artes plásticas, o surgimento do movimento artístico Pop Art. Osterwold (1994) 

explica que a Pop Art reflete a trivialidade e a “consumobilidade” desse período. Andy 

Warhol, um dos principais representantes deste movimento artístico, por exemplo, “não se 

contenta em transpor para a arte dados midiáticos ou industriais, a arte em si torna-se um 

produto midiático e industrial” (OSTERWOLD, 1994, p. 167). 

No campo música, segundo Chacon (1985, p. 18), o rock torna-se para os jovens “mais 

do que um tipo de música: ele se transforma em uma maneira de ser, uma ótica da realidade, 

uma forma de comportamento”. Chacon (1985) ainda argumenta que o Rock busca o 

imprevisto, um grito ou até uma lágrima, fazendo com o que o jovem reflita sobre valores, 

como a família, o amor, o irreal, contribuindo para a formação de um indivíduo mais 
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conhecedor de si mesmo. Ou seja, todos esses fatores de transformação sociais, culturais e 

tecnológicas dessa época contribuíram para que a condição Pós-moderna emergisse.  

Segundo Harvey (1989), a principal característica da Pós-modernidade é a aceitação 

do fragmentário, do efêmero, do caótico e do descontínuo, como se isso fosse tudo que existe. 

Devido a esse estado de dissolução, Bauman (2007) se posiciona no ambiente Pós-moderno 

com conceito de “modernidade líquida”. Para ele, um indivíduo à frente de uma sociedade 

líquido-moderna possui uma vida líquida, não permanecendo no mesmo curso de vida ou até 

mesmo mantendo a aparência por muito tempo.  

Os indivíduos pós-modernos passam, segundo Bauman (2007, p. 40), por um processo 

de hibridização, “compondo, decompondo e recompondo suas identidades, e não podem 

deixar de se surpreender com a facilidade e o custo relativamente baixo com que hoje em dia 

se faz esse trabalho”. Esse processo ocorre devido à globalização da economia, do acesso 

facilitado aos aparelhos tecnológicos conectados em redes e pelo contato com diferentes tipos 

de cultura, pois os praticantes da hibridização, caracterizados como híbridos culturais, saem 

do seu espaço geográfico limitado, por meio de viagens por ciberconexões, para a busca de 

uma identidade que menospreza e desafia as fronteiras (BAUMAN, 2007). 

Segundo Semprini (2006, p. 64), o deslocamento físico e geográfico é observável 

“pelo aumento constante das distâncias percorridas, do número de passageiros transportados 

pelos trens e pelos aviões, pelo desenvolvimento do turismo, de visitas, de circuitos, de 

excursões, de passeios”. O autor ainda afirma que a ascensão dos aparelhos de telefonia 

móvel mostram que dos indivíduos Pós-modernos buscam estar sempre em contato e em 

constante movimento.  

Outra característica desse indivíduo pós-moderno, conforme explica Harvey (1989), é 

a preocupação somente com o significante, e não com o significado; isso acarreta em uma 

forma de alienação, que se difere da alienação marxista, quando o trabalho torna-se rotina e o 

trabalhador perde a noção do todo. Bauman (2007) explica que a alienação Pós-moderna 

baseia-se na busca pela individualidade por meio do consumo em excesso.  

Esse consumo individual acabou gerando uma sociedade de consumidores que buscam 

satisfazer seus desejos e necessidades através da aquisição de bens e serviços. Santos (1995) 

argumenta que o indivíduo Pós-moderno passou a ter sua moral hedonista
2
, onde o niilismo

3
, 

o vazio, o nada, a falta de sentido para a vida e a ausência de valores acabam tornando-se, 

                                                 
2
 Baseada somente na busca pelo prazer.  

3
 Ausência de sentido.  
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então, um novo estilo de vida. Segundo Gruszynski (2008, p. 73), “o indivíduo passa a ser 

escravo da mercadoria e vítima das contingências”. 

Isso ocorre, segundo Santos,  

 
pois a vida no ambiente pós-moderno é um show constante de estímulos 

desconexos onde as vedetes são o design, a moda, a publicidade, os meios de 

comunicação. Projetando formas atraentes, embalagens apelativas, o design 

estetiza (embeleza) o cotidiano saturado por objetos. Eles viram informação 

estética, com suas cores, suas superfícies lisas, suas linhas dinâmicas, e são 

verdadeiras iscas de sedução. Vai-se ao hipermercado, onde a mercadoria é 

um espetáculo, para passear, e comprar – gesto banal – torna-se um jogo de 

gratificação (1995, p. 27). 

 

A sociedade de consumo consegue fazer com que a insatisfação seja permanente, e as 

necessidades e os desejos, contínuos. Bauman (2007) explica que uma das formas utilizadas 

para que isso ocorra é a da depreciação e desvalorização dos produtos logo após serem 

lançados no mercado. Outra forma utilizada é a de fazer com que a necessidade de obtenção 

torne-se um vício para o consumidor, fazendo com que ele busque em lojas e shoppings as 

soluções para os seus problemas.  

Semprini (2006) argumenta que o individualismo fez, também, com que as pessoas 

dessem uma atenção maior ao corpo. Para o autor, o corpo em forma, graças à prática 

esportiva, à alimentação controlada e à hidratação constante, é glorificado pelas indústrias da 

moda, da maquiagem, da plástica e dos produtos de beleza. Entretanto, segundo Bauman 

(2007), não importa o quão excelente for o corpo, sempre é possível melhorá-lo.  

Pode-se dizer que a Pós-modernidade influenciou todos os campos do saber. Para 

muitos autores, como Connor (1993), a arquitetura Pós-moderna foi um dos primeiros a 

demonstrar essa influência. Jencks apud Harvey (1989) afirma que as raízes da arquitetura 

Pós-moderna são duas significativas mudanças tecnológicas: a primeira raiz corresponde aos 

avanços tecnológicos das telecomunicações que, ao derrubarem as fronteiras do espaço e 

tempo, ocasionaram em um novo internacionalismo
4
 e possibilitaram a criação de novos 

projetos urbanos e arquitetônicos diversificados. A segunda diz respeito à produção em massa 

flexível de “produtos quase personalizáveis”, que possibilitam diferentes variedades de 

materiais de construção, como tijolos e pedras, por exemplo. É por isso que Connor (1993) 

afirma que a Arquitetura Pós-moderna deve ser vista como uma nova unidade da indústria, 

arte e ciência. 

                                                 
4
 O internacionalismo refere-se aos contatos com diferentes formas de culturas devido às possibilidades 

proporcionadas pelos avanços tecnológicos das telecomunicações. 
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A arquitetura Pós-moderna começou a emergir com a irrupção das teorias e das 

práticas utópicas arquitetônicas, conforme afirma Connor (1993), principalmente as 

difundidas pela escola de Bauhaus
5
, que tinha como base a geometrização e a univalência da 

simplicidade da forma. Segundo Harvey (1989), enquanto a arquitetura Moderna celebrava 

seu total rompimento com o passado, a arquitetura Pós-moderna mostra uma propensão a 

recuperar técnicas e estilos históricos, aplicados em justaposição. 

Enquanto na modernidade o pensamento é de romper as antigas estruturas para abrigar 

cidadãos de forma funcionalista, conforme afirma Gruszynski (2008), a Pós-modernidade traz 

a citação de estilos anteriores, sem que um domine o outro. Ou seja, há o pensamento de que 

estilos heterogêneos consigam viver em harmonia, havendo, assim, uma ruptura nos padrões 

tradicionais anteriores; no Pós-moderno, vários estilos coexistem. 

No campo das artes plásticas, autores divergem em relação aos primeiros estilos 

surgidos com características da Pós-modernidade. Enquanto Osterwold (1994) aponta a Pop 

Art como uma manifestação Pós-moderna, Heartney (2002), afirma que o Neo-

Expressionismo que reanimou o mercado da arte, que se encontrava em decadência e 

inatividade devido às produções artísticas se utilizarem de temas já trabalhados anteriormente. 

Dentre suas principais características estão a falta de conexão com uma sequência coerente, a 

retirada de temas históricos do seu contexto original e a celebração individual da criatividade. 

Outro estilo que reflete a estética Pós-moderna foi o desenvolvido pelos considerados 

antiestetas. Heartney (2002) argumenta que os antiestetas inspiram-se na negação da estética 

de Andy Warhol e Marcel Duchamp e utilizaram-se de fotografias, textos e filmes em suas 

produções artísticas, trabalhando-os de forma repetitiva até que o sentido se perca.  

Uma das formas de arte na Pós-modernidade é a performance que, conforme 

argumenta Connor (1993), baseia-se na presença vazia, vulnerável ao tempo e às 

convergências, sem se basear na evidenciação ou na visibilidade da verdade ou do ser. O autor 

ainda argumenta que nas performances há um deslocamento de formas de identidade e uma 

quebra de expectativas, devido à representação, repetição e a revelação de verdades atópicas e 

intemporais. Tem-se, como exemplo, a peça performática “A Ovelha Negra”, da artista Karen 

Finley. Segundo Strickland (1999), a artista mostra a sua indignação ao poder masculino e 

branco ao usar somente calcinhas lambuzadas de chocolate – que simulavam excrementos – 

usando seu próprio corpo como símbolo de degradação da mulher.  

                                                 
5
 Bauhaus foi uma escola alemã que pregava a funcionalidade e as formas geométricas nas produções artísticas, 

no design e nas artes plásticas, funcionando na Alemanha, de 1919 a 1933. 



 

 

19 

 

Na literatura pós-moderna, aponta-se como principal característica a desestruturação 

da narrativa de uma história, com o uso de variações, digressões e repetições. A ficção pós-

moderna caracteriza-se, segundo McHale apud Connor (1993), por se perguntar sobre o que é 

mundo, a quantidade de mundos existentes, sobre como são constituídos e como se diferem 

entre si, por exemplo. Isso fez com que a literatura, que antes se baseava na preocupação 

epistemológica, passasse a tratar de assuntos ontológicos, conforme afirma o autor. 

A poesia pós-moderna, diferentemente da moderna, conforme explica Connor (1993), 

busca abraçar gêneros literários não-poéticos, como o afastamento do texto estático e a 

intemporalidade; outra característica sua é a da utilização de eventos ou fatos históricos na 

criação de histórias, onde pessoas tornam-se personagens ficcionalizados, distorcidos e 

falsificados, mostrando a história através de diferentes narrativas e representações. Segundo 

Connor (1993, p. 107), “uma vez que o real se transformou em discurso, já não há mais 

separação entre o texto e o mundo”.   

Muitas produções televisivas, em vídeo e em filme, também apresentam características 

da Pós-modernidade.  Em linhas gerais, Connor (1993) argumenta que a televisão Pós-

moderna traz a multiplicidade, o anonimato e a transitoriedade, diferente da Modernidade que 

tinha como enfoque a singularidade, a permanência e a transcendência. Supõe-se que Big 

Brother Brasil, da Rede Globo, seja exemplo de programa Pós-moderno atual, pois são 

atribuídos valores aos participantes do reality show, como, por exemplo, na décima temporada 

do programa, no ano de 2010, onde os mesmos foram separados nos grupos dos “Belos”, 

“Sarados”, “Cabeças”, “Coloridos” e os “Ligados”, de acordo com suas características físicas, 

comportamentais ou psicológicas.  

Além disso, o programa pode ser uma forma de escapismo da audiência, que passa a 

acompanhar o cotidiano dos até então anônimos que se encontram enclausurados dentro de 

uma casa vigiada por câmeras durante 24 horas por dia. Segundo Semprini (2006), o 

desenvolvimento das mídias fez com que as dimensões imaginárias da vida coletiva e 

individual fossem redescobertas, pois os reality shows ajudaram a confundir ainda mais as 

fronteiras entre a vida cotidiana, o espetáculo e a ficção. Nos videoclipes, Connor (1993) 

argumenta que a estética pós-moderna caracteriza-se pela montagem, descontinuidade, 

repetição, corte e retomada de imagens que os compõem, e cita o canal de televisão a cabo 

norte-americano MTV como seguidor dessa tendência em produções audiovisuais.  

No cinema, o Pós-moderno busca recriar um ambiente histórico particular e também 

uma experiência cultural de um período específico. Outras características são definidas por 
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Connor (1993) como a heterogeneidade genérica e a descontinuidade temporal do filme, ou 

seja, não é possível enquadrar o filme Pós-moderno em um estilo somente, como terror, 

ficção, romance ou drama, por exemplo, pois um filme Pós-moderno pertence a vários estilos 

distintos.  

O cinema Pós-moderno tem como seu pioneiro o filme Blade Runner, de 1982, do 

diretor Ridley Scott. Blade Runner, pertencente ao gênero cyberpunk
6
, trata sobre a questão 

política, moral e tecnológica de um futuro onde os androides
7
, que antes tinham o propósito 

de servirem como mão de obra em colônias espaciais, são caçados após serem banidos da face 

da Terra por desenvolverem uma comportamento agressivo. Outro exemplo de filme Pós-

moderno, porém mais atual, é Avatar
8
, do diretor James Cameron, que estreou no ano de 

2009.  

Segundo Macedo, o filme 

 
conta a história de Jake Sully, um fuzileiro naval paraplégico, que substitui o 

seu irmão numa missão secreta para se infiltrar numa colónia de seres que 

habitam o planeta Pandora. Este filme oferece a combinação de dois 

mundos, cativando o espectador e envolvendo o no mundo virtual, com 

naves espaciais e montanhas flutuantes. Um aspeto interessante da narrativa 

é o fato de o personagem principal ser paraplégico. Ao assumir o controle de 

um avatar, Jake liberta se das limitações humanas, podendo andar livremente 

numa natureza ampliada, com uma capacidade física superior (2012, p. 8).  

 

Observa-se que Avatar enquadra-se em diferentes gêneros cinematográficos, variando 

conforme o decorrer do filme, contando com um roteiro composto por ficção científica, ação, 

romance e drama, por exemplo. Além disso, os avanços tecnológicos nos efeitos especiais em 

terceira dimensão possibilitaram a criação da fauna e da flora do planeta ficcional Pandora, 

fazendo com que o virtual se torna mais real do que a realidade.  

Por fim, na moda Pós-moderna, a principal característica é a de citar, inverter e 

distorcer significados que uma roupa representa como, por exemplo, os dos uniformes 

militares e os ternos, que assumem outras definições. Connor (1993, p. 155) argumenta que na 

moda Pós-moderna, predomina “a modalidade da bricolagem, ou justaposição improvisada de 

fragmentos compatíveis ou heterogêneos, muitas vezes em função de um efeito irônico ou 

paródico, oposto ao princípio da unidade ou ‘combinação’“.  

                                                 
6
 Subgênero da ficção científica pós-moderna, com foco em alta tecnologia e baixo nível de vida. 

7
 Androides são robôs que apresentam a aparência humana. 

8
 Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-61282/. Acesso em: 29 de março de 2013. 
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Outro campo em que as características Pós-modernas apareceram foi o da música, 

importante manifestação artística que vem sendo desenvolvida e modificada de acordo com a 

evolução e os costumes da humanidade e as tecnologias disponíveis em cada época. 

 

1.1.1 A música Pós-moderna 

 

A Pós-modernidade no campo da música caracteriza-se pelo caráter da comercialidade 

na qual ela é produzida. Para Candé (2004), o show business, a mídia e o hit-parade
9
 

influenciaram a música a tal ponto que fez com que ela não tenha mais uma função social 

determinada, pois visa propriamente atender ao “gosto” do público, que varia conforme os 

hábitos e os reflexos das classes sociais, a herança cultural dos indivíduos, as ideologias 

dominantes e a notoriedade dos artistas. 

Schurmann (1989) explica que a música deixou de ser consumida por um público de 

elite e passou a ser produzida para as grandes massas da população urbana, convertendo-se 

em um instrumento poderoso de dominação cultural. Por outro lado, a indústria cultural se 

aproveita do desenvolvimento natural da cultura popular ao difundir, por exemplo, música de 

determinadas regiões, como a sertaneja, para outros estados e países.  

A indústria musical utiliza-se dos meios de comunicação, conforme explica Candé 

(2004), como o rádio e a televisão, de forma metódica e repetitiva para a promoção dos 

artistas. O autor ainda argumenta que foram os cantores norte-americanos os primeiros a 

romper com as antigas estruturas socio-musicais, dando início à fase de comercialização da 

música concebida para o povo a partir de critérios comerciais, fazendo com que a relação 

entre a cultura de massa e a música visasse prioritariamente o lucro (CANDÉ, 2004).  

Para Schurmann (1989), a música voltada para o consumo de massa tem uma grande 

capacidade de absorver influências de várias manifestações musicais, sejam elas oriundas da 

cultura popular ou da cultura dominante. Segundo McHale apud Harvey (1989), a música 

Pós-moderna utiliza-se de antologias para criar ecléticas e anárquica paisagens de mundos no 

plural, que, sem um claro sentido de localização, cria personagens confusos que vagueiam 

entre esses mundos. 

Pressupõe-se que essa variedade de estilos caracterize a música Pós-moderna como 

experimental, viabilizado pelo desenvolvimento de aparelhos eletrônicos para a captação de 

sons, computadores para a edição de músicas e outros dispositivos sonoros. Conforme explica 

Candé (2004), a matéria-prima para a criação de uma música pode ser feita a partir de dois 

                                                 
9
 Parada musical. Tradução do autor. 
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tipos diferentes de técnicas: a primeira consiste na gravação de sons e ruídos “concretos”, 

provenientes de instrumentos musicais, ruídos da natureza ou do ambiente urbano, que são 

isolados, manipulados, modificados, e misturados; a segunda caracteriza-se pelo mesmo 

processo, porém, a produção é feita de forma eletrônica, gerando sons artificiais. 

Para Candé, 

 
a maioria dos consumidores de música não tem mais contato algum com a 

música viva. Heróis modernos de um “mito da caverna” acústico, não 

conhecem mais o mundo sonoro natural. Reciprocamente, os produtores de 

música gravada (compositores interpretes, editores) ignoram como reagir ao 

ouvinte, trancado apenas no seu aparelho de som. Sabem apenas como ele 

compra e como o levam a comprar (2004, p. 404).  

 

Ramaut-Chevassus (1998 apud Nascimento, 2011), argumenta que, dentre as 

características estilísticas da música Pós-moderna, está a simplicidade, a colagem de 

diferentes sons em uma mesma música e, também a repetição desses elementos. Schurmann 

(1989) exemplifica essa questão citando a iniciativa da banda de rock inglesa Pink Floyd, que, 

a partir dos meios eletrônicos e sintetizadores, se utilizam dessas técnicas para a produção de 

músicas de consumo fácil. 

Isso ocorre, segundo Candé (2004), devido aos avanços tecnológicos de reprodução 

sonora, como os discos de vinis, fitas cassetes, compact discos (CDs), aparelhos de MP3 e, 

atualmente, o desenvolvimento de aplicativos para celulares e tablets na busca de contornar o 

crescente aumento da pirataria e da distribuição ilegal de arquivos. O autor ainda argumenta 

que esses dispositivos possibilitam se ouvir um disco quantas vezes desejar, porém, não 

fazendo muito esforço para prestar atenção ou memorizar as músicas, tal como era feito 

quando a audição era somente ao vivo, como óperas e concertos musicais.  

Em relação às apresentações ao vivo, Costa (2006) argumenta que os fãs vão não 

somente para ouvirem aquilo que consideram uma boa música; eles esperam que os recursos 

sofisticados utilizados nas apresentações façam com que os mesmo tenham uma experiência 

que preencha todos os sentidos. Na turnê do projeto musical Biophilia, álbum e objeto 

empírico que será aprofundado mais adiante nessa pesquisa, a cantora Björk divide o palco 

com diversos elementos, compondo um cenário na busca de uma experiência completa que 

atenda todos os sentidos dos fãs que foram aos shows (figura 1). Destacam-se, dentre esses 

elementos, os figurinos da cantora, os jogos de luzes, telões que reproduzem imagens do 

aplicativo-álbum de Biophilia, que fazem referencias às letras das músicas, além de um coral 

composto por 24 mulheres islandesas e equipamentos oriundos do campo da física utilizados 
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como instrumentos musicais, como a bobina de Tesla
10

. Esses elementos atuam de forma 

sincronizada com a performance da cantora. 

 
                            

   

Figura 1 – Fotografias de still do show ocorrido no dia 15 de Julho de 2011, no Festival 

Internacional de Manchester, na cidade de Manchester. Na primeira foto, Björk e uma parte do coral. 

Na segunda, os telões reproduzindo o aplicativo da música Moon.  

Fonte: SnibbeInteractive
11

 (2011) 

 

Para Harvey (1989), com o colapso dos horizontes temporais, além da instantaneidade 

presente na Pós-modernidade, os produtos culturais compreenderam as possibilidades do uso 

de tecnologias, mídias e multimídias para satisfazer os desejos e as necessidades do público 

consumidor. Como as mercadorias, os artistas precisam se diferenciar de outros. Para isso, são 

criadas identidades, conforme explica Connor (1993), seja a partir dos figurinos, utilizados no 

cotidiano, nas apresentações ao vivo ou nas participações de programas de televisão, dos 

discursos ideológicos ou de ações realizadas.  

Assim, os artistas tornam-se marcas, a exemplo de produtos e serviços levados ao 

consumo, na busca para manterem-se no mercado, procurando atrair o público. Além disso, 

uma identidade visual, por exemplo, auxilia na construção de marca dos artistas ao ocupar 

espaços na mídia e na preferência de seus fãs, ao se tornarem singulares perante os 

concorrentes. 

 

1.2 O PAPEL DAS MARCAS NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Marcas existem para divulgarem e diferenciarem produtos e serviços. Marca pode ser 

definida segundo o Comitê da American Marketing Association (apud PINHO, 1996, p.14), 

                                                 
10

 “A bobina de Tesla é um tipo de transformador ressonante que é capaz de produzir, sob altas freqüências, 

tensões acima de um milhão de volts. A bobina de Tesla foi desenvolvida por Nikola Tesla (1856-1943), um 

contemporâneo e rival de Thomas A. Edson (1847-1931)”. Disponível em: 

<http://www.feiradeciencias.com.br/sala14/14_01.asp#Bobina%20de%20Tesla>. Acesso em: 19 de março de 

2013. 
11

 Disponível em: http://www.snibbeinteractive.com/blog/2011/07/12/biophilia/. Acesso em: 4 de abril de 2013. 



 

 

24 

 

como “um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que 

pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-

los daqueles dos concorrentes”. Strunck (2007) amplia o conceito de marca ao referir-se não 

só a produtos ou a serviços, mas também a partidos políticos, religiões, clubes esportivos, 

instituições e, principalmente a pessoas como, por exemplo, o jogador de futebol Neymar 

Júnior, a cantora baiana Ivete Sangalo, o apresentador de televisão Luciano Huck, dentre 

outros artistas que se encontram em constante destaque na mídia. 

Strunck (2007) ainda afirma que as marcas nasceram das primeiras trocas comerciais. 

Os romanos, por exemplo, informavam o fabricante e o local de fabricação dos potes de barro 

ou argila, fazendo com que os roubos fossem controlados ou evitados, além de garantir a 

origem dos produtos que seriam embalados. Na Idade Média, como a concorrência era 

proibida, cada corporação de artesãos possuíam o monopólio sobre a produção de algum 

produto e para mostrar que estavam dentro da lei, selos foram criados para comprovar a sua 

autenticidade.  

  Na Pós-modernidade, conforme explica Semprini (2006), a história das marcas se 

divide em quatro fases. A primeira fase ocorre após a Segunda Guerra Mundial, com a 

inserção de produtos alimentícios industrializados, como as conservas em vidro e congelada, 

além da popularização dos carros e o surgimento dos primeiros eletrodomésticos, por 

exemplo. Nessa fase, a publicidade é utilizada para que os consumidores se familiarizassem 

com as marcas e passassem a desejar produtos e serviços anunciados.  

Na segunda fase, na década de 70, as marcas passam por um período de crise ou 

estagnação devido ao choque petrolífero que ocasionou o desaquecimento da economia 

mundial; nessa fase, o papel das marcas não muda de maneira substancial. É na terceira fase 

da marca que esta caracteriza-se pela transformação mercadológica e funcional, pois foi na 

segunda metade dos anos 80 que o apogeu da economia deu a oportunidade para que as 

empresas tivessem verbas mais generosas para investir em planos de comunicação. Semprini 

(2006) destaca os trabalhos de Jacques Séguéla e Oliviero Toscani, publicitário e fotógrafo 

respectivamente, para a marca de roupas italiana Benetton.  

Séguéla e Toscani compreenderam que as marcas deveriam ultrapassar as barreiras do 

consumo ao não só informar aos consumidores da sua existência, mas também a de seduzi-los 

difundindo ideologias. A abordagem de Séguéla caracteriza-se pela lógica de comercialização 

e do espetáculo, ao valorizar a estética; já a de Toscani, que foi diretor de comunicação da 

marca de roupas Benetton durante dez anos, é definida por Semprini (2006) como agressiva e 
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ideológica, pois ao invés de mostrar os produtos da marca, as campanhas da Benetton traziam 

assuntos provocantes e críticos como o racismo, a AIDS, trabalho infantil e a violência.  

Na campanha de 2011 da Benetton, denominada de Unhate (figura 2), por exemplo, o 

discurso ideológico é feito contra a “cultura do ódio”. Nas peças, rostos de líderes políticos e 

religiosos até então considerados “inimigos”, são manipulados digitalmente para que pareçam 

que estão se beijando na boca, como um ato de amor. 

 

 

Figura 2 – Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, aparece beijando o então presidente 

da Venezuela, Hugo Chávez na campanha da marca Benetton. 

Fonte: Brainstorm9
12

 (2011) 

 

Semprini (2006) argumenta que as abordagens de Séguéla e Toscani fizeram com que 

as marcas saíssem de esfera de consumo e passassem a ser vistas como protagonistas que 

atuam em outros campos – como o da cultura –, gerando debates sociais, supervalorizando o 

papel da comunicação publicitária para a construção de um discurso de marca. 

Na quarta fase, que começa na virada do século XX, é marcada pelo estouro da bolsa 

de valores, pelos atentados em Manhattan, pela guerra do Iraque, pela recessão econômica 

decorrente, além de escândalos sucessivos no mundo corporativo das grandes marcas, como 

casos de corrupção, falência fraudulenta e incompetência, fizeram com que as marcas se 

tornassem assunto de debate público, tanto por economistas quanto por sociólogos. É nesse 

período que Semprini (2006) argumenta que as marcas tornaram-se protagonistas sociais, 

influenciando os mercados, a sociedade, os poderes públicos, grupos sociais e os indivíduos. 

Isso ocorre por que, ao se adquirir um bem ou serviço, conforme explica Pinho (1996), 

o consumidor não adquire apenas um bem; incorporados aos bens ou serviços, encontram-se 

atributos que fazem com que uma marca consiga se diferenciar de uma concorrente, que são 

                                                 
12

 Disponível em: http://www.brainstorm9.com.br/27506/advertising/unhate-benetton-apresenta-campanha-

contra-a-cultura-do-odio/. Acesso em: 4 de abril de 2013. 
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classificados pelo autor como atributos tangíveis (hard), que correspondem ao desempenho 

do produto, preço, garantia, serviços e tecnologia, e intangíveis (soft), que equivalem ao 

aspecto emocional do produto, como, por exemplo, masculinidade, entusiasmo, confiança e 

diversão. Porém, tendo em vista o ambiente Pós-moderno caracterizado por uma sociedade de 

consumidores que buscam satisfazer seus desejos e necessidades por meio da aquisição de 

bens e serviços, conforme visto no capítulo anterior, pressupõe-se haja uma inversão, pelo 

menos parcial, desses atributos elencados pelo autor. Ou seja, acredita-se que os aspectos 

emocionais, em uma sociedade hedonista, sejam mais importantes ao se adquirir um produto 

ou serviço, pois, como visto anteriormente, os indivíduos pós-modernos buscam a 

individualidade através do consumo em excesso. 

Os aspectos emocionais fazem parte do brand equity da marca, conceito que designa 

seu valor no mercado. De acordo com Aaker apud Pinho (1996), o brand equity é avaliado a 

partir de categorias como a fidelidade à marca, objetivo de qualquer produto. É mais viável 

economicamente manter do que captar novos consumidores, desencorajando os concorrentes. 

O conhecimento de marca também é uma das categorias avaliadas, pois o consumidor dá 

preferência para aquela que ela já possui familiaridade. O autor também destaca o conjunto de 

associações que o consumidor faz à marca, que podem ser estabelecidas a partir da 

propaganda, de testemunhos de personalidades, ou de características tangíveis ou intangíveis 

relacionadas a ela. 

No caso de produtos culturais, conforme afirma Semprini (2006), ressalta-se a 

importância da estética na busca por novos públicos. Para o autor, a estética se divide em três 

traços distintos: o primeiro se baseia na escolha dos materiais das embalagens, das formas dos 

grafismos, ou das cores e o resultado desses elementos; o segundo traço se constitui da 

estética como forma de comunicação, a partir de elementos significantes e, por último, o traço 

da estética como forma de manifestação, como beleza e elegância, ou como reação, como 

sonho ou encantamento, por exemplo. 

 Mas, para que esses componentes sejam agregados à marca, são necessários alguns 

elementos perceptíveis pelo consumidor, elencados por Pinho (1996) como as informações 

veiculadas pelos meios de comunicação, experiências no uso do produto, a embalagem, 

promoção de vendas, propaganda ou a exposição da identidade da empresa.  

Acredita-se, no caso da indústria musical, que esses componentes também são 

agregados a partir de diversas formas, como, por exemplo, a participação dos artistas em 
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programas de televisão, nos prêmios conquistados, como o Grammy
13

, na qualidade percebida 

nos shows, nos figurinos utilizados, nos lugares que frequentam. Esses e outros fatores são 

percebidos pelo público, constituindo a publicidade do artista, que, por sua natureza, é uma 

ferramenta essencial para o conhecimento de marca, principalmente ao divulgar as 

identidades visuais de cantores e bandas. 

 

1.2.1 Identidade visual 

 

A identidade de uma marca é, conforme Wheeler (2008), a expressão verbal e visual 

de uma marca, sustentando, auxiliando a sua comunicação, sintetizando-a e expressando-a. 

Frutiger (2001) explica que o consumidor não confia em produto anônimo ou em um serviço 

despersonalizado, principalmente com uma economia caracterizada pela crescente 

concorrência. O autor ainda argumenta que a criação de uma identidade visual é cada vez 

mais importante para se manter no mercado, independentemente do setor em que a marca 

atua. 

Segundo Wheeler (2008), a identidade visual é uma sequência de cognição (figura 3) 

composta por três elementos: a forma, que é associado primeiro pelo cérebro e a impressão é 

mais rápida na memória; a cor, que pode incitar e evocar emoções e o conteúdo, composto 

pela linguagem presente na identidade visual.  

 

 

Figura 3 – Sequência de cognição da construção da identidade visual composta pelos elementos forma, 

cor e conteúdo, respectivamente. 

Fonte: Wheeler (2008) 

 

As identidades visuais podem ser agrupadas em seis categorias: selo, monosselo, 

monograma, logotipo, símbolo e pictograma (figura 4). Segundo Pinho (1996), o selo 

                                                 
13

 Prêmio concedido pela The GRAMMY Fundation, para cultivar a compreensão, valorização e promoção da 

contribuição de música gravada para a cultura americana. Disponível em: < http://www.grammy.org/grammy-

foundation>. Acesso em: 15 de junho de 2013. 
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caracteriza-se como um conjunto de letras ou palavras em uma forma determinada de fundo, 

como, por exemplo, a identidade visual da Ford. Já o monosselo é formado a partir de uma ou 

mais iniciais inscritas de forma determinada em um fundo, como o que representa a 

Wolkswagen. Os monogramas caracterizam-se como as iniciais da empresa ou produto 

produzido de forma única e padronizado, tal como o da IBM.  

Outras categorias também elencadas pelo autor são os logotipos, criados de forma 

única e exclusiva com o nome da empresa, os símbolos, representados como sinais gráficos, 

que podem ser geométricos ou não, e, por último, os pictogramas, que, por analogia, sugerem 

a atividade da empresa, como o da rede Globo (figura 4). 

 

 
Figura 4 – tipos de marcas corporativas. 

Fonte: Pinho (1996, p. 40) 

 

No campo da música, percebe-se que os logotipos são as principais formas de 

identificação das bandas e dos artistas. Strunck (2007) argumenta que o logotipo é a 

particularização escrita de um nome, utilizando a tipografia, que pode ser divida em três 

categorias: as desenhadas, como no caso da revista Trip; com letras de um alfabeto existente, 

como na da marca Arisco, e as de um alfabeto já existente que foi modificado, exemplificado 

pela identidade visual da Embratel, criada a partir da família tipográfica Praxis (figura 5). 

 

 

Figura 5 – Em ordem, os logotipos da Trip, Arisco e Embratel. 
Fonte: Strunck (2007) 
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Apesar de Pinho (1996) argumentar que os logotipos são padronizados e únicos, 

acredita-se que a indústria da música possui duas formas de representar a identidade visual de 

seus artistas. Pressupõe-se que a primeira sejam as fixas ou as consolidadas, que determinam 

a autenticidade dos artistas representados, como no caso do The Beatles
14

, Iron Maiden ou 

AC/DC (figura 6), utilizadas e divulgadas sofrendo poucas alterações desde suas criações. 

 

 
Figura 6 – Exemplos de identidades visuais de bandas utilizam-se sempre das mesmas identidades 

visuais desde as suas criações. 

Fonte: Identidades visuais vetorizadas pelo autor a partir das identidades visuais das respectivas 

bandas (2013) 

 

No caso da identidade visual da banda The Beatles, Simon (2012) informa que a 

identidade visual foi criada por Paul McCartney, seu vocalista e baixista. O autor ainda afirma 

que um produto musical como os dos The Beatles, atualmente, não sairia de um escritório de 

administração de uma gravadora sem um cuidadoso estudo dos tipos, pois a maioria dos 

artistas possuem fontes que definem seu estilo desde o início. 

No caso dos artistas que aliam suas produções a outros campos do saber, como os da 

física ou do design, como no caso da cantora islandesa Björk, objeto de estudo dessa pesquisa, 

ou da cantora americana Lady Gaga (figura 7), acredita-se que estas adaptam suas identidades 

visuais para que estejam sintonizadas com o conteúdo trabalhado nas músicas. Ou seja, a cada 

novo álbum produzido é desenvolvidos um novo conceito e uma nova identidade visual. Péon 

(2001) trata desse assunto ao afirmar que as identidades visuais servem para agregar conceitos 

subjetivos e simbólicos e somente fazem sentido no universo no qual o produto se insere.  

 

 
Figura 7 – Identidades visuais utilizadas nos álbuns The Fame (2008), The Fame Monster (2009) e 

Born This Way (2011) da cantora americana Lady Gaga, respectivamente. 

Fonte: Identidades visuais vetorizadas pelo autor a partir das capas dos respectivos CDs (2013) 

 

                                                 
14

 Apesar da identidade visual exemplificada nessa pesquisa seja a mais conhecida dos The Beatles, percebe-se 

que, durante a trajetória da banda, houve interferências na tipografia utilizada. Na capa do álbum Sgt. Pepper's 

Lonely Hearts Club Band, por exemplo, os caracteres que compõem sua identidade visual são produzidos com 

imagens de flores, em um canteiro de jardim. 
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As empresas divulgam as identidades visuais de suas marcas para que os 

consumidores se familiarizem com elas, criando, assim, percepções positivas a seu respeito. 

Essa divulgação ocorre também com outros tipos de bens, como por exemplo, lançamento de 

álbuns musicais que são amplamente difundidos antes de seu lançamento em meios de 

comunicação. Destacam-se, nestes meios, as revistas especializadas em músicas, como a 

Rolling Stone, e seções de jornais em revistas com foco em produtos culturais.  

Segundo Péon (2001), a importância da divulgação da identidade visual se dá pelo 

propósito de identificar e fazer com que os consumidores memorizem o que está sendo 

oferecido, incutir o posicionamento da empresa frente aos seus concorrentes ou produtos 

similares. No campo da música, acredita-se que as identidades visuais (figura 8) identifiquem 

tanto os artistas e bandas quanto os grupos de fãs, pois percebe-se que é recorrente roupas, 

mochilas ou bottons, por exemplo, trazerem essas identidades visuais de artistas e bandas, 

como intuito de mostrar as preferências musicais e a personalidade dos fãs, que se segregam 

em grupos ou tribos a partir de seus gostos musicais em comum.  

 

 

Figura 8 – Em ordem, exemplos de identidades visuais de bandas dos estilos musicais pop, eletrônica e 

indie. 

Fonte: Identidades visuais vetorizadas pelo autor a partir das capas dos CDs (2013) 

 

Identidades visuais são produzidas, conforme afirma Péon (2001), com o objetivo de 

transmitirem o conceito da marca, tendo como intuito a persuasão. Podem ser associadas a 

noções como organização, planificação, solidez e também, às inovações tecnológicas que a 

marca traz ao mercado para que os consumidores possam usufruir, além de institucionalizar o 

objeto.  

 A importância da escolha de uma identidade visual adequada, segundo Peón (2001), é 

a de consolidar a institucionalização de uma marca, facilitando a construção de uma imagem 

positiva. No caso das bandas que são identificadas com logotipos, a tipografia torna-se 

importante por conter sentidos conotativos e denotativos que compõem o conteúdo dos 

mesmos. Clair e Busic-Snyder (2009) argumentam que o sentido denotativo de um tipo 

representa seu sentido real, como a forma ou a cor. Já o sentido conotativo representa as 
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associações subjetivas e emocionais que o tipo passa, como, por exemplo, “frieza”, “amor”, 

“modernidade”, atribuídas as suas características visuais (CLAIR E BUSIC-SNYDER, 2009).  

Assim, torna-se importante a escolha de uma tipografia adequada que represente 

corretamente a mensagem que o artista quer transmitir, seja ele pertencente a qualquer estilo 

musical, independente se, como visto anteriormente, o logotipo variar conforme o projeto 

musical, ou se permanecer o mesmo durante a trajetória da banda.  
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2 TIPOGRAFIA: PRIMÓRDIOS E ESTILOS   

 

O primórdio da tipografia ocorreu no início do século XV, na Alemanha, com o 

desenvolvimento da prensa gráfica de tipos móveis. Segundo Clair e Busic-Snyder (2009) 

credita-se essa revolução no sistema de reprodução em massa à Johannes Gutenberg, artesão e 

fundidor de metais que trabalhava em uma forma de imprimir textos desde 1438. Porém, há 

indícios de que, no século XI, os tipos móveis já haviam sido utilizados na China. Lupton 

(2009) afirma que, por causa do sistema de escrita chinesa conter dezenas de milhares de 

caracteres, os tipos móveis foram menos úteis, diferente do alfabeto latino, que traduz em 

pequenos conjuntos de sinais apropriados a comunicação os sons da fala.  

Quatro séculos depois, Gutenberg adaptou uma máquina de prensar uvas para 

fabricação de vinho criando, assim, a prensa gráfica. Pereira (2004) explica que essa forma de 

impressão rudimentar se assemelha ao uso de carimbo, pois os tipos móveis, produzidos com 

a face saliente, recebiam a tinta e eram pressionados contra o papel. 

O objetivo de Gutenberg, ao desenvolver essa prensa, era o de substituir o trabalho dos 

escribas. Clair e Busic-Snyder (2009, p.55) argumentam que ele tentou “criar uma página que 

se parecesse o mais possível com um manuscrito que tivesse sido copiado à mão”. Para isso, 

desenvolveu tipos móveis que se afiguravam com a caligrafia, pois como não havia outra 

forma de escrever ou desenhar letras disponíveis para Gutenberg na época, era lógico que ele 

copiasse o padrão existente (CLAIR E BUSIC-SNYDER, 2009).  

Meggs e Purvis (2009) exemplificam essa questão afirmando que os primeiros livros 

impressos foram tão bem desenvolvidos que é difícil discerni-los do trabalho manual dos 

copistas. Lupton (2009) afirma que, com a impressão de tipos, era possível a produção em 

massa, pois grandes quantidades de letras podiam ser fundidas a partir de um molde e 

concatenadas em “formas”. Após seu uso, elas eram dispensadas em caixas e subdivididas 

para a reutilização, processo que continua sendo realizado até os dias atuais. 

Mas foi por meio da caligrafia que novos tipos começaram a ser desenvolvidos, sendo 

alguns desenhados especialmente para serem utilizados em livros. Esse processo de criação de 

tipos marca, conforme Clair e Busic-Snyder (2009), o início do design tipográfico. Pereira 

(2004, p. 7) classifica as famílias tipográficas como “um grupo de tipos unidos por 

características similares. Os tipos membros de uma família tipográfica se parecem entre si, 

mas diferem basicamente na espessura, na largura ou na inclinação”.  
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Já Clair e Busic-Snyder (2009) especificam que famílias tipográficas podem incluir 

designs de vários tipos em todos os tamanhos ou corpos (figura 9), como, por exemplo, as 

versões no peso da face original, como extra-claro, claro, normal, semi, negrito, extra-negro, 

pesada e ultra e também as variações de larguras, como condensado, regular, e estendida ou 

expandida, sendo que as mais completas incluem conjuntos de fontes baseadas em 

combinações de variações em peso, largura, romana e itálica. 

 

 

Figura 9 – Em ordem, exemplos de variações de largura e peso da fonte Futura e suas derivações. 

Fonte: Clair e Busic-Snyder (2009, p. 155) 

 

Essa diferença de estilo entre as famílias se dá a partir de diversos elementos do design 

tipográfico que definem as particularidades dos caracteres. Finizola (2010) considera oito 

atributos formais presentes nas famílias tipográficas – construção, forma, proporção, 

modulação, peso, serifas/terminações, os caracteres-chaves e decoração – que serão 

aprofundados no subcapítulo Tipografia Pós-moderna. 

 É a partir desses elementos que as famílias tipográficas podem ser organizadas, de 

acordo com a classificação de Williams (1995), em seis grandes categorias: Antigo, Moderno, 

Serifa Grossa, Sem Serifa, Manuscrito e Decorativo.  

Dos tipos em Estilo Antigo, destaca-se o trabalho realizado pelo francês Claude 

Garamond, criador do tipo Garamond, logo após a expansão da prensa gráfica na Europa, no 

século XVI.  

Segundo Clair e Busic-Snyder, 

 
com a combinação simples e cuidadosa das letras em formas clássicas e 

legíveis, o tipo proporcionava um espaçamento entre as palavras mais 

apertado que resultava em uma tonalidade visual mais uniforme quando 

impresso (2009, p. 65).  

 

Esse processo rudimentar de fundição de letras trouxe consigo a principal 

característica dos tipos pertencentes a esse estilo: as serifas, caracterizadas por Pereira (2004) 

como pequenos filetes que se estendem nas terminações do caractere, e que podem ter 
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diferentes configurações, como, por exemplo, a serifa em gancho, comum em fontes itálicas 

em caixa-baixa, ou retangular, quando a serifa possui a mesma espessura da haste. 

 
As letras em estilo antigo são fáceis de reconhecer porque tendem a parecer 

mais pesadas na página impressa. Originalmente, essas letras foram 

desenhadas no período em que todos os tipos eram puncionados e cortados à 

mão, depois fundidos em chumbo, portanto era essencial uma massa 

suficiente para o trabalho de manipulação. O tipo tinha que ser bastante forte 

para suportar a pressão do prelo sem quebrar ou formar rebarbas, portanto as 

serifas com junções fortes vieram tanto da necessidade prática para a 

durabilidade sob as condições adversas como de uma preferência estética 

(CLAIR E BUSIC-SNYDER, 2009, p. 176). 

 

Clair e Busic-Snyder (2009) argumentam que essa terminação dos caracteres surgiu 

devido ao uso do cinzel
15

 para a inscrição de letras nas pedras. Pereira (2004, p. 12) 

complementa ao afirmar que as serifas surgiram “nas pinceladas de remate das extremidades 

das letras pintadas nas paredes de Pompéia e nas inscrições gravadas em pedra, ao cinzelar as 

letras no mármore, no início e fim das incisões”.  

Além disso, Williams (1995) ressalta que, por serem baseadas nas escritas à mão dos 

escribas, outras características dos tipos pertencentes a esse estilo são as transições nas 

espessuras dos traços curvos dos caracteres. O estilo Antigo (figura 10) possui a transição 

“grosso-fino” de forma moderada, pois, ao se desenhar uma linha na parte fina do caractere, 

percebe-se uma ênfase
16

 diagonal, remetendo a caneta de pena dos escribas. Inspirados nas 

inscrições em monumentos romanos, os primeiros alfabetos refletiam proporções harmoniosas 

que se fixaram nas experiências visuais dos ocidentais devido ao tempo em que 

permaneceram (e permanecem) em uso.  

 

 

Figura 10 – Exemplo de tipografia do estilo Antigo. 

Fonte: Williams (1995) 

 

                                                 
15

 “Lâmina de aço temperado, de que uma das extremidades é talhada em bisel, para trabalhar a madeira, o ferro, 

a pedra, o mármore”. Disponível em: http://www.dicio.com.br/cinzel/. Acesso em: 20 de março de 2013. 
16

 A ênfase corresponde ao eixo de inclinação do tipo, que pode ser divida em três categorias, segundo a 

classificação de Williams (2001): ênfase diagonal, ênfase vertical ou sem ênfase.  
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Mas foi com Estilo Moderno (figura 11), desenvolvido a partir de 1700, que houve 

uma mudança na estrutura dos tipos criados até então. Segundo Williams (1995, p. 83), “o 

aperfeiçoamento do papel, as técnicas mais sofisticadas de impressão e um aumento genérico 

dos dispositivos mecânicos foram fatores que fizeram com que o tipo se tornasse mais 

mecânico”. Clair e Busic-Snyder (2009) destacam os trabalhos do francês Françoise 

Ambroise Didot, criador do tipo Didot, e do italiano Giambattista Bodoni, criador do tipo 

Bodoni, que estabeleceram o Estilo Moderno. 

 

 
Figura 11 – Exemplo de estilo Moderno. 

Fonte: Williams (1995) 

 

Williams afirma que 

 

os tipos modernos têm serifa, mas agora elas são horizontais e não 

inclinadas, e são muito finas. Como uma ponte de aço, a estrutura é forte, 

com uma transição grosso-fino radical – ou contraste – nos traços. Não há 

evidências da inclinação da pena; a ênfase é perfeitamente vertical. Os tipos 

modernos têm uma estética fria e elegante (1995, p. 84). 

 

Porém, não foram mais criadas muitas famílias tipográficas com essas características, 

cedendo, assim lugar para o desenvolvimento de outros estilos. Clair e Busic-Snyder (2009) 

argumentam que a Revolução Industrial, no início dos anos 1800, propulsionou a indústria da 

impressão numa nova direção, pois, com a ampliação de mídias como o jornal e revista que 

alcançavam grandes massas e fizeram com que anúncios impressos emergissem, foi 

necessário criar uma nova composição tipográfica que fosse compatível com a produção em 

massa, sendo não só legíveis como grandes os suficientes para que atraíssem a atenção do 

leitor. 

Foi, a partir disso, então, que famílias hoje classificadas como de estilo Serifa Grossa 

(figura 12) começaram a ser desenvolvidas para atender essa necessidade. Clair e Busic-

Snyder (2009) argumentam que esse estilo pode ser denominado, também como Egipciano, 

pois com a fascinação pública pelas descobertas de objetos do Egito Antigo, muitos tipos 

foram batizados com nomes que remetiam a esse período. Caracterizado por possuir pouca ou 
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nenhuma transição entre os traços grossos e finos, as famílias de tipos pertencentes a esse 

estilo possuem serifas grossas e quadradas.  

 

 
Figura 12 – Exemplo de estilo Serifa Grossa. 

Fonte: Williams (1995) 

 

Pereira (2004) afirma que esses tipos, que não tinham a pretensão de serem refinados e 

elegantes, eram utilizados em cartazes, faixas, vitrines, folhetos e anúncios, ou seja, faziam 

parte do cotidiano das pessoas. Porém, com o passar do tempo, acabaram sendo menos 

requisitados com o advento do estilo Sem Serifa (figura 13). 

 

 

Figura 13 – Exemplo de tipografia do estilo Sem Serifa. 

Fonte: Williams (1995) 

 

Clair e Busic-Snyder (2009, p. 183) explicam que o Estilo Sem Serifa ascendeu no 

início do século XX, quando houve “um contínuo desenvolvimento tecnológico na impressão 

e na composição tipográfica, o florescimento da propaganda e do jornalismo impresso, bem 

como um movimento contemporâneo no design de tipos, influenciado pelos movimentos 

europeus de Bauhaus e de Stijl”.  

 
Os tipos sans serif, ou sem serifa, abandonaram não apenas a serifa, mas a 

variação significativa na espessura e no peso dos traços. As alturas-de-x
17

 

foram bastante aumentadas, uma prática que surgiu para exemplificar o 

gosto contemporâneo (muitas das revivificações de designs de tipos 

anteriores incluíam o aumento das alturas-de-x originais) (CLAIR E BUSIC-

SNYDER, 2009, p. 183). 

                                                 
17

 Ambrose e Harris (2011, p. 28) afirmam que a "altura-x é o termo aplicado à distância entre a linha de base e a 

linha média de caracteres não ascendentes ou letras minúsculas. A letra "x" serve como um indicador, pois é 

plana no topo e na base". 
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Deste estilo tipográfico, pode-se destacar a criação da tipografia Helvética, que foi 

criada nos anos 1950, e tornou-se tão popular entre os designers que sua utilização era 

corriqueira no mercado, como explicam Clair e Busic-Snyder (2009), sendo utilizada desde 

em sinalizações rodoviárias até as embalagens de alimentos, rótulos e etiquetas de vestuários, 

perdendo, como consequência, seu impacto visual. Segundo Meggs e Purvis (2009) a 

Helvetica foi o tipo mais requisitado internacionalmente durante os anos 1960 e 1970. 

Famílias de tipos que também foram desenvolvidas são classificadas por Williams 

(1995) como Estilo Caligráfico (figura 14), pois muitas remetem ao trabalho dos escribas. 

Clair e Busic-Snyder (2009) afirmam que a partir de 1930 até 1950, esse estilo foi muito 

popular na publicidade e na impressão comercial, sendo caracterizado como formais, quando 

utilizados em convites ou proclamações, ou informais, quando parecem ser desenhados com 

pincel.  

 

 

Figura 14 – Exemplo de tipografia do estilo Caligráfico. 

Fonte: Williams (1995) 

 

Porém, os tipos em estilo Caligráfico não foram os únicos a serem utilizados para a 

produção de cartazes e anúncios publicitários. Clair e Busic-Snyder (2009) afirmam que o 

estilo Decorativo (figura 15), última categoria elencada por Williams (1995). 

 

 

Figura 15 – Exemplo de tipografias do estilo Decorativas. 

Fonte: Clair e Busic-Snyder (2009) 

 

  No século XIX, a popularização de cartazes publicitários (figura 16) fizeram com que 

houvesse uma miscelânea de famílias tipográficas em um mesmo display ou cartaz. Por isso, 
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diversas famílias tipográficas eram utilizadas em suportes de grandes tamanhos, onde a 

legibilidade não importava tanto, pois era o impacto visual que atraia a atenção.  

 

 
Figura 16 – Exemplo de cartaz tipográfico criado a partir da miscelânea de estilos. 

Fonte: Lupton (2009, p. 23) 

 

Acredita-se que o experimentalismo das decorativas e caligráficas originam os tipos 

psicodélicos e os undergrounds, que não entram na classificação de autores como Williams 

(1995), mas são importantes destacar.  

Farias argumenta que  

 
embora algumas vertentes mais politizadas do punk tenham reivindicado o 

termo ‘movimento’, seria mais coerente em falar em uma ‘cena’ punk, assim 

como de uma ‘cena’ psicodélica, que tem em comum uma certa cultura 

underground como alternativa à cultura ‘oficial’ do ‘sistema’. (2001, p. 25) 

 

As famílias tipográficas psicodélicas (figura 17) criadas nesse período têm suas 

origens a partir do experimentalismo e do uso de ornamentos próprios do Art Nouveau, estilo 

caracterizado por Hurlburt (2002) por sua decoração elaborada, que se popularizou 

principalmente nas artes decorativas a partir de 1890, com formas curvilíneas ou sinuosas. 

Farias (2001) afirma que, por isso, por ser apenas um revival anômalo, o estilo psicodélico 

não é aceito por muitos historiadores.  

 

 
Figura 17 – Exemplo de tipografia psicodélica. 

Fonte: www.dafont.com 
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Já o movimento punk, surgido no final da década de 70, é uma oposição ao movimento 

hippie e à psicodelia. Farias (2001) define que, enquanto a cena psicodélica possui o slogan 

voltado ao pacifismo do “Paz e amor”, o punk partilha do mesmo paradoxo do Futurismo 

sobre guerra, violência e posicionamento político. Nessa cena, a principal contribuição à 

tipografia é devido ao fato do grande número de publicações independentes conhecidas como 

fanzines.  

Esse tipo de material impresso não foi uma criação da cena punk, conforme explica 

Farias (2001), mas o acesso às tecnologias digitais facilitaram sua produção e disseminação, 

com uso de recortes letras ou palavras (figura 18), caligrafia propositalmente grosseira, textos 

batidos a máquina e corrigidos a mão, o uso de fotos de alto contraste e granulação devido aos 

repetidos números de cópias eram bem-vindos ou até simulados, tendo sua aparência caótica e 

experimental que foi, paradoxalmente, incorporado ao mainstream do design gráfico, 

conforme a imagem abaixo. 

 

 
Figura 18 – Exemplo de tipografia punk. 

Fonte: www.dafont.com 

 

Esse experimentalismo tipográfico, provenientes das décadas de 80 e 90, juntamente 

com as facilidades tecnológicas, como o advento dos computadores pessoais trouxeram, 

segundo Farias (2001), como consequência o nascimento de uma tipografia caracterizada 

como “pós-moderna”. 

 

2.1 TIPOGRAFIA PÓS-MODERNA 

 

A tipografia pós-moderna começou a ser desenvolvida no final dos anos 60 e início 

dos anos 70, na Escola da Basiléia, na Suíça. Seu precursor foi Wolfgang Weingart, que 

começou como um dos estudantes dessa Escola mas, segundo Jacques (2002), ao considerar o 

aprendizado dogmático demais, resolveu abandonar os estudos, sendo logo em seguida 

convidado a lecionar, tendo em vista seu talento no design gráfico. Weingart deu forma e 

características fundamentais para a tipografia pós-moderna por meio de seus trabalhos 

desenvolvidos, sendo utilizados até hoje em projetos gráficos (JACQUES, 2002).  
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Wolfgang Weingart rejeitou, segundo Jacques (2002), o ângulo reto e as malhas que 

dividiam a superfície de forma matemática, baseando-se no pensamento subjetivo e intuitivo, 

mudando o peso dos tipos, distorcendo a tipografia até sua ilegibilidade, criando ruídos 

visuais, que são visto como erros, ao justapor imagens e texturas, numa tentativa de mostrar 

que não há diferença entre tipografia e elementos gráficos, pois ambos devem ser tratados 

tipograficamente.  

Jacques (2002) observa ainda que a intenção de Weingart era a de despertar em outros 

artistas a sensibilidade através da tipografia, pois sentiu falta de espírito de atitude nos 

trabalhos gráficos tradicionais
18

 e, logo, essa nova visão foi assimilada pela Escola de 

Basiléia, ao final dos anos 70, onde se defendia que a imagem deveria carregar mais 

expressividade e os textos deveriam trazer novos contextos, expandindo seu significado 

relacionado ao universo humano e a cada audiência em particular.  

Nos anos 80 e 90, o experimentalismo trouxe fluidez à tipografia, devido à facilidade 

de manipulação feita em programas gráficos, liberando-a de qualquer regra teórica e isso fez 

com que a tipografia se tornasse acessível a qualquer um. Farias (2001) explica que a 

tipografia foi tirada do campo exclusivo dos especialistas e jogada no campo dos designers 

autodidatas, ou seja, qualquer pessoa com acesso a um computador, um pouco de habilidade e 

interesse, poderia criar sua própria família tipográfica.  

Por isso, é problemático se falar em apenas uma tipografia pós-moderna, explica 

Farias (2001), pois a única coisa em comum com o experimentalismo é a rejeição ao 

paradigma estabelecido pela Bauhaus. Os termos “desconstrução” e “pós-estruturalismo” são, 

conforme complementa Farias (2001), frequentemente usados para caracterizar os trabalhos 

desenvolvidos durante essa época, seja de forma negativa ou positiva.  

Essa questão é exemplificada por Jaques (2002) ao afirmar que princípios 

fundamentais do design gráfico foram empurrados para fronteiras mais distantes, dentre eles, 

a legibilidade. Segundo Pereira (2004), o termo legibilidade em inglês possui duas versões. A 

primeira, legibility (legibilidade), diz respeito às qualidades dos tipos, os que os torna 

reconhecíveis ou não. Já a segunda, readability (leiturabilidade), se refere a facilidade de 

compreensão de um texto e ao conforto visual que o torna aprazível sua leitura.  

Nos últimos 40 anos, conforme afirmam Clair e Busic-Snyder (2009), tentou-se buscar 

sistemas para se classificarem os tipos Pós-modernos, porém foram suficientes devido à 

grande variedade pois, ao aumentar as categorias, aumentam os problemas para diferenciá-los. 

                                                 
18

 O autor refere-se aos trabalhos baseados no paradigma do funcionalismo proposto pela escola de Bauhaus. 
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Farias (2001, p. 33) também trata dessa questão e afirma que “parece realmente impossível 

encaixar todas as manifestações destas novas tipografias dentro dos mesmos pressupostos”.  

Na tentativa de classificação do letreiramento das famílias tipográficas vernaculares, 

Finizola (2010) estabelece oito atributos formais encontrados nos caracteres: construção, 

forma, proporção, modulação, peso, serifas/terminações, os caracteres-chaves e decoração. O 

primeiro atributo, a construção dos tipos, se divide em contínua, quando não há ênfase de 

transição nas hastes e conexões de um caractere ou descontínua, quando há presença de 

ênfases de transição ou rupturas nas conexões das letras, como, por exemplo, as encontradas 

nas letras góticas ou de estêncil. 

Quanto a outras estruturas de construção, um tipo pode se enquadrar nas modulares, 

quando são compostas por um número limitado de elementos que se combinam entre si ou 

pela repetição de elementos individuais idênticos; irregulares, quando as hastes, partes e 

curvas dos caracteres tendem a ser anômalas e aquelas que apresentam referências a 

ferramentas de trabalho, como pena ou pincel, conforme os exemplos na figura abaixo. 

 

 

Figura 19 – Construção dos tipos. 

Fonte: Finizola (2010, p. 50) 

 

O segundo atributo dos tipos é caracterizado por Finizola (2010) como a forma (figura 

20), composta por retas e curvas, elementos formais de todos os designs de tipos.  

 

 

Figura 20 – Forma dos tipos. 

Fonte: Finizola (2010, p. 50) 

 

Já o terceiro atributo é definido pelo autor como a proporção dos tipos (figura 21), que 

é composto pela largura dos caracteres, a altura-de-x, e as alturas ascendentes e descendentes. 

Segundo Finizola (2010), a proporção concede ritmo e ordem à fonte. 

 

 

Figura 21 – Proporção dos tipos. Em ordem, a largura dos caracteres e a altura-de-x. 

Fonte: Finizola (2010, p. 51) 
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A modulação (figura 22) dos tipos, quarto atributo, é, segundo Finizola (2010, p. 51) a 

“presença, ou não, de contrastes da forma, ou seja, a diferença de espessura entre as hastes de 

uma letra. Por exemplo, a fonte Bodoni apresenta modulação enquanto que a Futura, não 

apresenta”.  

 

 

Figura 22 – Modulação dos tipos. 

Fonte: Finizola (2010, p. 51) 

 

O peso (figura 23) é o quinto atributo definido por Finizola (2010). O autor argumenta 

que o peso tem variações como light, regular, bold, semibold, extra-bold, que afetam a sua cor 

e a sua tonalidade de uma mancha gráfica
19

 em um layout. 

 

 

Figura 23 – Peso dos tipos. 

Fonte: Finizola (2010, p. 51) 

 

As serifas e as terminações (figura 24), remates presentes em alguns estilos de letras, 

são considerados o sexto atributo. Farias (apud Finizola, 2010, p. 51-52) define as serifas 

como “pequenas projeções de um ou ambos os lados da extremidade dos traços das letras de 

uma fonte”. Já as terminações são definidas por Finizola (2010) como a continuação final de 

cada haste, podendo ser em forma de bola, lágrima ou bico. 

 

 

Figura 24 – Serifas/terminações dos tipos. 

Fonte: Finizola (2010, p. 51) 

 

O sétimo atributo é o dos caracteres-chaves (figura 25), que são aqueles que caracteres 

que facilitam sua identificação por apresentarem características peculiares. Finizola (2010) 

exemplifica esse atributo com as letras “g” e “Q” da letras da família Garamond.  
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 Área impressa 
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Figura 25 – Caracteres-chaves dos tipos. 

Fonte: Finizola (2010, p. 51) 

 

Por fim, o oitavo atributo é o das decorações (figura 26), que, segundo Finizola (2010, 

p. 52) são os “recursos ornamentais utilizados na construção do tipo, como sombra, 

contornos, adereços, etc.”. 

 

 

Figura 26 – Decoração dos tipos. 

Fonte: Finizola (2010, p. 51) 

 

A tipografia pós-moderna traz amplas perspectivas para o pensamento intuitivo pois 

tem como características a descontinuidade, a sobreposição e a ilegibilidade, por exemplo. 

Jacques (2002) percebe que há, na tipografia Pós-moderna, a possibilidade de amplificação do 

texto, sendo possível a capacidade de explorar a audiência em particular e conceder espaços a 

múltiplas vozes. A tipografia Pós-moderna é um elemento recorrente nos materiais de 

divulgação e na concepção das identidades visuais da cantora Björk, que, a cada novo 

trabalho, é desenvolvido uma nova família tipográfica para representar seus projetos musicais. 
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3 BJÖRK: UMA ARTISTA MULTIFACETADA  

 

Nascida em 21 de novembro de 1965, Björk Guðmundsdóttir, mais conhecida por 

Björk é, segundo cantora, atriz, letrista, compositora, produtora musical, programadora e 

arranjadora (FERRAZ ET AL, 2008). Criada em uma comunidade hippie
20

, Björk começou 

seu aprendizado musical aos cinco anos de idade, com aulas de canto, piano e flauta.  

Aos doze, Björk se apresentou em uma rádio da sua cidade natal, Reikjavik, capital da 

Islândia, cantando a música “I Love To Love”, da cantora britânica Tina Charles. Essa foi sua 

oportunidade de gravar, em 1977, o primeiro disco de sua carreira com a ajuda financeira de 

seu padrasto. Homônimo ao seu nome, o álbum Björk (ANEXO 1a) foi lançado somente em 

seu país e lhe rendeu um disco de platina. 

Em 1979, o experimentalismo musical de Björk teve início com a cena punk ao criar 

sua primeira banda, Spit and Snot
21

; porém, decepcionada com o fato de as ideias anarquistas 

do punk permanecerem somente em pichações nas paredes, Björk resolveu montar uma banda 

pós-punk chamada Exodus, que também não durou muito tempo. Após passar por outras 

bandas como Jam 80, Tappi Tíkarras, KUKL, e participar de The Elgar Sisters, a fama 

internacional começou a despontar com The Sugarcubes, que durou até o ano de 92, com três 

discos lançados e alguns hits de sucesso.  

  No ano de 1993, Björk se muda de sua cidade natal, Reikjavik, para Londres, capital 

da Inglaterra. Segundo Costa, 

 
agora, a cidade grande, a megalópole, suas velocidades, seus fluxos, seu 

trânsito (não apenas o dos automóveis, mas de tudo que nela se movimenta), 

sua arquitetura, suas máquinas (não apenas as eletrônicas, mas a própria 

conformação urbana como uma grande máquina) e suas multidões 

desempenham um papel fundamental no momento subjetivo de Björk. Todos 

esses aspectos urbanos parecem atuar nela como um poderoso contexto de 

afecção subjetiva (2003, p. 63). 

 

Esses aspectos urbanos foram inspiração para que no mesmo ano lançasse Debut 

(ANEXO 1b), seu primeiro álbum solo em anos. Björk
22

 afirma que esse álbum possui 

músicas parecidas com as que ela guardava na escuridão, presas em seu diário, para que 

                                                 
20

 Disponível em: //jovempanfm.virgula.uol.com.br/musica/superstar/index.php?id=133. Acesso em 26 de 

fevereiro. 
21

 Cuspe e Ranho. Tradução do autor. 
22

 Disponível em: <http://bjork.com/#/past/discography/debut> Acesso em: 26 de fevereiro.  Tradução do autor. 
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somente ela as visse. Ela compara, musicalmente falando, Debut como uma virgem tentando 

se expressar, vindo daí a explicação do título do álbum.  

Em 1995, Björk lançou seu segundo álbum em estúdio, Post (ANEXO 2a). Costa 

(2003, p. 68) argumenta que “se Debut era um início, um antes, Post é, para Björk, como um 

“depois”: depois dos medos, da timidez, da virgindade. Depois do estranhamento inicial”. 

Composto por 11 faixas, Post exprime as influências sofridas por Björk na sua estadia em 

Londres. Essa mudança musical e cotidiana na vida de Björk pode ser percebida através da 

comparação das capas dos álbuns Debut e Post.  

Enquanto em Debut a cantora se mostra com os cabelos desgrenhados, escondendo-se 

atrás das mãos, em uma fotografia sépia, em Post, percebe-se o colorido da cidade e os 

letreiros publicitários ao fundo. Segundo Costa (2003, p. 162), em cada trabalho musical é 

possível se encontrar “uma Björk para cada etapa vivida, uma parcela subjetiva que emerge, 

se exterioriza, toma corpo e se apresenta a cada acontecimento que a afeta, a cada encontro no 

qual trocas se efetivam”.   

Em seu terceiro álbum de estúdio, Homogenic (ANEXO 2b), lançado em 1997, Björk 

faz uma crítica ao que o estilo pop estava produzindo.  Contendo 10 faixas, Homogenic 

representa uma fase mais madura na carreira musical de Björk, com composições e letras mais 

sérias do que as dos álbuns anteriores, Debut e Post. Homogenic representa o primeiro álbum 

temático de sua carreira solo, pois todas as músicas tratarem do mesmo conceito, a 

homogeneidade, que dá nome em inglês ao álbum (COSTA, 2003).  

No clipe da música Hunter (ANEXO 3a), por exemplo, Björk aparece se 

metamorfoseando em um urso polar. Segundo Costa (2003), esse clipe representa Björk como 

uma alma feroz, que está a caça das imitações do mundo pop; para Araújo (1998), esse clipe 

representa a hibridização da cantora que, de forma performática, utiliza-se do próprio corpo 

para transcender o biológico. No clipe da música de All is full of love (ANEXO 3b), Björk 

aparece em forma de um robô, que, no meio de braços mecânicos, circuitos, fios e fluídos, que 

acaba se apaixonando por um robô semelhante. Segundo Araújo (1996), é recorrente nas 

obras de Björk a duplicação de sua imagem, forjada a partir da tecnologia, adicionando a ideia 

do eu e do outro como produto digital. 

No ano de 2000, Björk saiu do campo da música para explorar o do cinema. No filme 

musical do diretor Lars Von Trier, Dançando no Escuro
23

 (ANEXO 4a), Björk interpreta 

Selma, a protagonista, que é uma imigrante tcheca com um problema hereditário de visão que, 

                                                 
23

 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-26095/>. Acesso em 19 de março de 2013. 
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aos poucos, vai deixando-a cega. Selma trabalha em uma fábrica metalúrgica para juntar 

dinheiro para a cirurgia de seu filho, que possui o mesmo problema genético que ela.  

No mesmo ano, Björk lançou o álbum Selma Songs, que conta com as canções 

originais do filme. Costa (2003) afirma que a experiência de Björk no cinema não foi positiva, 

pois a cantora é avessa às violências e manipulações do mercado de entretenimento. No final 

de Dançando no Escuro, Selma é condenada a morte após matar seu vizinho, o qual roubou o 

dinheiro da cirurgia do seu filho, devido a problemas financeiros.  

Em 2001, Björk lança Vespertine, composto por 12 faixas. Nesse mesmo ano, ela é 

indicada na categoria de Melhor Canção no 73h Academy Awards, o Oscar, pela música “I’ve 

seen it all”, uma das faixas de Selma Songs. Considerada excêntrica na forma de se vestir, 

Björk vai à cerimônia usando um vestido que representa um cisne, e curiosamente, “bota um 

ovo” no tapete vermelho (ANEXO 4b). Supõe-se que esse fato tenha relação com o conceito 

de Vespertine, que, segundo Costa (2003), é o de renascer do escuro no qual a forçaram estar. 

Na capa de Vespertine, há uma ilustração de um cisne sobreposto à fotografia em preto e 

branco da cantora (ANEXO 5a). 

Pressupõe-se, também, que o clipe da música Cocoon (ANEXO 3c), tenha sido 

concebido a partir da mesma ideia de renascimento ou transformação. No clipe, Björk é 

novamente reproduzida e modificada digitalmente; nua, ela se transforma em um casulo 

humano a partir de fios que se assemelham a veias. Segundo Araújo (1999), desde sua 

interpretação em Dançando no Escuro, Björk tem imaginado outros mundos, explorando a 

fluidez, o dinamismo e a metamorfose do corpo feita de forma efêmera. 

Em 2004 foi lançado o álbum Medulla (ANEXO 5b). Nesse novo trabalho, que 

contém 15 faixas, a cantora utilizou-se somente de vozes não só dela, mas também as de 

outros colaboradores para a concepção das músicas. Segundo Björk
24

, a ideia desse álbum era 

a de se passar dentro de uma caverna, com uma pessoa que começaria a cantar e outra criaria 

um ritmo e outra uma melodia. No mesmo ano, Björk se apresentou na cerimônia de abertura 

das Olimpíadas de Atenas com a música Oceania.  

Depois de uma pausa de quatro anos, com um conceito que trata sobre a relação dos 

seres humanos com a terra em que se vive, tendo em vistas as mudanças geográficas do 

homem e a necessidade de se estabelecer em algum lugar, conforme explica Rigobelo (2007), 

Björk lança Volta (ANEXO 5c), em 2007, contendo 10 faixas. Em 2011, Björk lançou 

Biophilia, projeto musical que será analisado a seguir. 
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 Disponível em: <http://www.bjorkbrasil.verandi.org/secoes/discografia/detalhes/det_medulla.htm>. Acesso 

em 20 de março de 2013.  
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4 METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o início deste estudo, foram consultados livros, artigos e outras publicações 

acadêmicas que tratassem sobre assuntos como a Pós-modernidade, a tipografia e as marcas, 

com a intenção de se compreender com mais clareza o que seria estudado. Com propósito de 

analisar quais as conexões existentes entre o projeto musical Biophilia, da cantora Björk e a 

identidade visual do mesmo com o contexto Pós-moderno, essa pesquisa tem o caráter 

exploratório, que consiste em se aprofundar os conhecimentos sobre o objeto de estudo. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória tem como objetivo principal a descoberta de 

intuições ou aprimoramento de ideias.  

A natureza definida para essa pesquisa é qualitativa. Segundo Godoy (1995, p. 58) a 

pesquisa qualitativa “envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada”. O método 

definido foi o estudo de caso, que teve como objeto de pesquisa o álbum Biophilia
25

.  

Para analisar a conexão entre o projeto musical Biophilia e a identidade visual deste 

álbum com o contexto Pós-moderno, foram estabelecidas categorias de análise que destacam 

as principais características desse ambiente, sendo comparadas com a proposta do álbum 

musical e a sua identidade visual. 

A escolha desse álbum ocorreu a partir do pressuposto de que este seja o projeto 

musical da carreira de Björk que envolva o maior número de produtos oriundos de um mesmo 

conceito, como o álbum em formato físico (CD), apresentações ao vivo e um aplicativo-álbum 

para iPad, por exemplo, todos mantendo a mesma família tipográfica em suas informações. 

O interesse em se analisar Biophilia e a sua identidade visual partiu da observação de 

que as famílias tipográficas utilizadas nas identidades visuais representam o conteúdo de cada 

projeto musical da cantora desde o ano de 2001, quando Björk aliou-se ao estúdio de design 

M/M Paris
26

. Esse estúdio é encabeçado pelos designers franceses Mathias 

Augustyniak e Michael Amzalag, que desenvolvem – em parceria com a artista – desde as 

capas de seus álbuns até o layout de seu site oficial. Segundo Pacce (2013), a dupla possui 
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 Segundo Castro (2011), Biophilia significa a “a ligação intrínseca entre todos os sistemas vivos e o meio 

ambiente, que origina um único sistema complexo que mantém o equilíbrio da Terra”. 
26

 Tavares (2012) informa que M/M Paris é sinônimo de criatividade e originalidade no mercado, pois todos os 

seus trabalhos são únicos e o estúdio atua em diversas áreas, como a da música, da moda, da tipografia, da 

fotografia, dos vídeos e objetos de decoração. 
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uma obsessão por tipografia, e já criou alfabetos utilizando diversas formas possíveis, como 

rostos e corpos de modelos e até um alfabeto para a marca Prada (ANEXO 6).  

 

4.2 DESCRIÇÃO DOS DADOS 

4.2.1 Biophilia 

 

O álbum de estúdio Biophilia foi lançado em 11 de outubro de 2011, contendo 10 

faixas musicais. Conceitual como outros trabalhos de Björk, a mensagem que Biophilia 

pretende passar é a de que o universo equipara-se a um organismo vivo. Nas imagens de 

divulgação de Biophilia (figura 27), a artista aparece utilizando uma peruca vermelha, 

vestindo um vestido com uma harpa na região abdominal, segurando diferentes cristais. 

 

     

Figura 27 – Imagens de divulgação de Biophilia. 
Fonte: www.bjork.com

27
 (2013) 

 

Esses elementos vestuários da cantora na divulgação de Biophilia também foram 

utilizados nas apresentações em programas de televisão e nos shows ao vivo, principalmente a 

peruca, que, segundo Björk
28

, a primeira vista, acaba parecendo ridícula. Porém, a intenção da 

cantora ao utilizá-la é a de que ela parecesse uma nuvem, referencia a expressão “com a 

cabeça nas nuvens” nos momentos de criação. Com Biophilia (figura 28), Castro (2011) 

argumenta que Björk ampliou o conceito da abrangência da música, pois as composições das 

faixas desse projeto musical se utilizam de diversas áreas das ciências, como, por exemplo, 

em Thunderbolt, composta por ressonâncias produzidas pela Bobina de Tesla, transformador 

capaz de gerar tensões acima de um milhão de volts sob altas frequências.   

 

                                                 
27

 www.bjork.com 
28

 Em entrevista ao site português de música When The Music’s Over. Disponível em: < 

http://wtmo.fm/2011/09/entrevista-a-vida-em-bjork-2/>. Acesso em: 17 de maio de 2013. 
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Figura 28 – Frente e verso da versão brasileira do encarte do CD de Biophilia. 

Fonte: encarte do CD Biophilia (2011) 

 

Além do álbum de estúdio e dos shows ao vivo, Biophilia também conta com um 

aplicativo-álbum (figura 29) produzido e vendido para o sistema operacional iOS
29

, presente 

nos aparelhos móveis e computadores da Apple, como iPhone, iPad, iMac e MacBook.  

 

 
Figura 29 – Imagem captada da tela inicial do aplicativo Biophilia. 

Fonte: aplicativo Biophilia (2011) 

 

O aplicativo-álbum é composto por um aplicativo-mãe e outros nove aplicativos 

separados, cada um representando uma das músicas de Biophilia. O aplicativo-mãe, que se 

relaciona com a música Cosmogony (figura 30), foi lançado
30

 no dia 19 de julho de 2011 de 

forma gratuita, quase quatro meses antes do lançamento oficial do disco de estúdio. Os outros 

aplicativos foram liberados para compra junto com o lançamento do disco de estúdio, por U$ 

9,99 cada. Acredita-se que essa tenha sido uma estratégia para apresentar esse novo trabalho e 

gerar expectativas tanto nos fãs quanto na imprensa especializada em música.  

 

                                                 
29

 Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/ios.html>. Acesso em 12 de março de 2012. 
30

 Disponível em: <http://omelete.uol.com.br/musica/bjork-aplicativo-de-biophilia-para-ipad-e-iphone-ja-esta-

disponivel/>. Acesso em 13 de março de 2012. 
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Figura 30 – Imagem captada da tela de início do aplicativo Cosmogony. 

Fonte: aplicativo Biophilia (2011) 

 

Ao clicar no aplicativo-mãe, há uma introdução em áudio com uma explicação sobre o 

significado de Biophilia e a relação entre o homem, o cosmos e a música. Há duas formas de 

entrar nos aplicativos individuais de Biophilia. A primeira - e principal - se apresenta na 

forma de uma galáxia, e cada planeta que a constitui corresponde a uma música. É possível 

explorar essa galáxia com a ponta dos dedos.  

Para auxiliar na navegação, há um símbolo (ANEXO 7) desenvolvido para esse 

trabalho que dentro do aplicativo-álbum funciona como uma espécie de bússola. Percebe-se 

que esse símbolo se movimenta de forma tridimensional – no canto superior esquerdo da tela 

– quando o usuário do aplicativo, com a ponta dos dedos, movimenta a galáxia representada. 

A outra forma é clicando nesse mesmo símbolo, que direciona para outra tela com os nomes 

das músicas que ficam flutuando. Os nomes das músicas são escritos com a mesma família 

tipográfica utilizada no encarte do CD e em outros materiais de divulgação (figura 31).  

 

  

Figura 31 – Imagens captadas das telas dos menus. 

Fonte: aplicativo Biophilia (2011) 
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Todos esses aplicativos individuais contam com suas respectivas letras, partituras, 

animações das músicas e comentários sobre as mesmas. As funções dos aplicativos variam 

conforme o conteúdo da música, pois, segundo Björk
31

, um dos temas também trabalhados em 

Biophilia é o da criação de novos sons e a aprendizagem musical para as crianças a partir do 

aplicativo, por isso que eles possuem a ludicidade como característica (figura 32).  

 

   

Figura 32 – Imagens captadas da animação da música Cosmogony, e partitura da música e tela 

de comentário a respeito da música Virus, respectivamente. 

Fonte: aplicativo Biophilia (2011) 

 

Na música Cosmogony (figura 33), a letra trata sobre a origem do universo e dos 

corpos celestes que a compõem a partir dos mitos a respeito de sua criação. No aplicativo de 

Cosmogony, enquanto a música é reproduzida, o aplicativo vai viajando entre os planetas da 

galáxia musical de Biophilia, sua principal função é a de apresentar a galáxia que compõe o 

universo criado para esse trabalho musical em forma de um clipe.  

Hollow, que tem como mensagem a herança genética dos ancestrais dos seres 

humanos e as conexões biológicas com os mesmos, segue quase a mesma lógica, porém, a 

diferença é que, ao final do clipe, é possível brincar com uma ferramenta que representa a 

replicação do DNA, selecionando-se as enzimas que fazem parte do conjunto. As enzimas, 

formadas por diferentes cores, produzem um ritmo diferente quando o DNA é replicado. 

 

  
Figura 33 – Imagens captadas dos aplicativos Cosmogony e Hollow. 

Fonte: aplicativo Biophilia (2011) 

                                                 
31

 Em entrevista ao site português de música When The Music’s Over. Disponível em: < 

http://wtmo.fm/2011/09/entrevista-a-vida-em-bjork-2/>. Acesso em: 17 de maio de 2013 
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Já os aplicativos Vírus, Cristallyne e Dark Matter (figura 35) funcionam como uma 

espécie de jogo. Em Virus, que fala sobre a dependência de diferentes espécies na forma de 

um amor parasita, enquanto toca a música, é possível salvar ou não uma célula que está sendo 

atacada por vírus, que tenta colocar seu RNA dentro dela.  

Cristallyne (ANEXO 8a), que traz a relação entre os cristais e os estados emocionais 

dos seres humanos, foi a primeira música de Biophilia a ser transformada em clipe e a 

primeira a ser divulgada. Nele, Björk aparece em globo de energia flutuando sobre um 

planeta, que vai sendo disseminado por cristais. 

 

     

Figura 34 – Imagens captadas do videoclipe “Cristallyne”, do álbum Biophilia (2011). 

Fonte: videoclipe “Cristallyne” (2011) 

 

No aplicativo, o objetivo é coletar cristais de diferentes cores. Ao final, é possível 

salvar a imagem do mesmo e enviar por e-mail para os amigos, convidando-os a comprarem o 

aplicativo para jogarem. Já Dark Matter, que trata sobre os mistérios e a solidão da alma 

humana e do cosmos, é um jogo de memorização. Há 13 orbes
32

 com diferentes sons 

harmônicos, disponibilizados em duas linhas paralelas, seis na parte de cima e sete na parte 

debaixo. O objetivo é ir repetindo a sequencia das cores e dos sons. 

 

   
Figura 35 – Imagens captadas dos aplicativos Vírus, Cristallyne e Dark Matter. 

Fonte: aplicativo Biophilia (2011) 

 

                                                 
32

 Esferas flutuantes de energia. 
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As principais funções dos aplicativos Solstice, Moon, Sacrifice (figura 37) são a de 

instrumentos musicais. Com Solstice, música que celebra a luz do sol e a mudança das 

estações, é possível criar músicas instrumentais a partir de cores, linhas e rotações, formando 

uma espécie de rosa-dos-ventos musical. Em Moon (ANEXO 8b), que compara as fases da 

lua com as fases emocionais dos seres humanos, diversas luas representam notas musicais, 

que mudam de tom ao se passar o dedo por cima delas. Essa relação entre as fases da lua 

também são evidenciadas no clipe da música. Nele, Björk aparece sentada tocando a harpa 

presa em seu vestido, o mesmo utilizado no material de divulgação de Biophilia. Enquanto 

toca, uma lua aparece em sua frente mudando de fases a todo o momento.  
    

 

  
Figura 36 – Imagens captadas do videoclipe “Moon”, do álbum Biophilia (2011). 

Fonte: videoclipe “Moon” (2011) 

 

Em Sacrifice, que fala sobre o sacrifício de uma mulher por causa de seu amado, as 

letras do alfabeto correspondem a um teclado qwerty de computador, e cada uma corresponde 

a um trecho da música. É possível salvar e, posteriormente, ouvir as composições criadas 

nesses três aplicativos somente dentro do álbum-aplicativo. 

 

   
Figura 37 – Imagens captadas dos aplicativos Solstice, Moon e Sacrifice respectivamente. 

Fonte: aplicativo Biophilia (2011) 

 

 Nos aplicativos Thunderbolt e Mutual Core (figura 39), é possível reproduzir sons 

enquanto a música correspondente ao nome do aplicativo toca. Em Mutual Core (ANEXO 

8c), que evidencia o afeto humano através das diferenças geográficas, apresenta 
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figurativamente duas placas tectônicas, com crostas terrestres que reproduzem diferentes sons 

harmônicos ao se chocarem.   

No clipe de Mutual Core também há a relação entre as placas tectônicas e os choques 

entre elas. Nele, a cantora aparece “enterrada” da cintura para cima, brincando com a areia 

que a envolve e tocando as duas rochas que aparecem flutuando em sua frente. Algumas 

vezes, essas duas remetem a duas bocas se beijando, chocando-se conforme o decorrer do 

clipe, até que um vulcão se crie e haja uma erupção, que ocasiona em uma chuva de cinzas no 

final. 

 

  

Figura 38 – Imagens captadas do videoclipe “Mutual Core”, do álbum Biophilia (2011). 

Fonte: videoclipe “Mutual Core” (2012) 

 

Já no aplicativo de Thunderbolt, música que fala sobre o desejo por constantes 

milagres, é possível controlar as ressonâncias produzidas pela Bobina de Tesla, alterando os 

tons e a velocidade dos raios, ou utilizá-las para desenhar livremente.  

 

  

Figura 39 – Aplicativos Thunderbolt e Mutual Core. 

Fonte: aplicativo Biophilia (2011) 
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Além do aplicativo, o site
33

 oficial da cantora Björk – onde é possível encontrar as 

últimas notícias sobre a cantora, a discografia, a videografia, fórum e links para as redes 

sociais – foi totalmente reformulado para o lançamento de Biophilia. O layout (figura 40) é 

composto pelos mesmos elementos gráficos e multimídias; a diferença é que a introdução é 

narrada pela própria Björk, e não há os planetas representando as músicas, somente os menus 

no lado direito.  

 

 

Figura 40 – Imagem captada do site oficial da cantora Björk. 

Fonte: www.bjork.com (2011) 

 

Biophilia também conta com outros produtos desenvolvidos para fãs e colecionadores. 

Na loja
34

 oficial da cantora, além de se encontrar a venda os trabalhos anteriores, é possível 

adquirir: a versão das músicas remixadas de Biophilia nos formatos disco de vinil, CD ou 

digital; o álbum em disco de vinil; um livro com três modelos de cores diferentes que contam 

a concepção de Biophilia e bastidores do show ao vivo; camisetas com letras das musicas e o 

logotipo do projeto musical estampada e, na época antes do lançamento, era possível adquirir 

a versão de colecionador de Biophilia, uma caixa de madeira de carvalho contendo 10 

diapasões
35

 coloridos, cada um representando uma das músicas, além do encarte e do CD 

(figura 41). 

 

                                                 
33

 www.bjork.com 
34

 http://shop.bjork.com/ 
35

 Instrumento de metal em forma de forquilha utilizado para afinar instrumentos musicais. 
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Figura 41 – Respectivamente, a versão de colecionador de Biophilia, os três modelos de livros sobre a 

concepção e os bastidores do show ao vivo desse projeto musical e a camiseta com a letra da música 

estampada. 

Fonte: www.bjork.com (2011) 

 

4.2.2 Identidade visual de Biophilia  

 

A identidade visual de Biophilia caracteriza-se como um logotipo (figura 42). A partir 

da classificação de Wheeler (2008) a respeito de identidades visuais, percebe-se que esta não 

possui forma, sendo composta somente por conteúdo, o qual representa o nome da cantora, 

Björk, e o título do projeto musical da mesma, Biophilia, separados por dois pontos.  

 

 

Figura 42 – Identidade visual de Biophilia. 

Fonte: Identidade de marca vetorizada pelo autor a partir da capa do CD (2013) 

 

Assim como nos álbuns anteriores, como Vespertine, de 2001 – que deu origem a 

parceria da artista com o estúdio de design M/M Paris, conforme explicado anteriormente – 

Medulla, de 2004, e Volta, de 2007, acredita-se que seja uma tipografia criada especialmente 

para representar especificamente esse projeto musical (figura 43).  

Desta família, os caracteres em caixa baixa são muito semelhantes aos caracteres em 

caixa alta, tendo como única diferença, nesta última variação, os tipos que são compostos por 

círculos e suas fragmentações preenchidos, conforme a imagem a baixo. 
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Figura 43 – Família tipográfica criada para Biophilia. Na parte de cima, os caracteres em caixa baixa 

e, na parte de baixo, os caracteres em caixa alta. 
Fonte: Família tipográfica vetorizada pelo autor a partir dos caracteres de Biophilia (2013) 

 

A partir dos atributos elencados por Finizola (2010), a tipografia de Biophilia possui 

as seguintes características: em relação estrutura construtiva, os caracteres enquadram-se 

como modulares, pois possuem números limitados de elementos combinados entre si; quanto 

à forma, estes são compostos por círculos abertos e fechados e suas fragmentações 

constituídas por traços uniformes em sua espessura, fazendo com que não haja modulações; 

em relação às proporções, os caracteres não seguem as proporções clássicas, pois as 

ascendentes e descendentes são, proporcionalmente, bem maiores que outros tipos como 

Garamond ou Helvetica. Pode-se considerar a família tipográfica como peso light, tornando-

se mais evidente nos caracteres em caixa baixa. Além disso, é possível observar que as serifas 

e as terminações dos caracteres possuem a mesma espessura dos traços, com as ascendentes e 

as descendentes maiores que os padrões se comparados a outros estilos tipográficos, a 

exemplo da imagem abaixo. 

 

 

Figura 44 – Atributos dos caracteres da família tipográfica criada para representar o álbum Biophilia. 
Fonte: Caracteres vetorizados pelo autor a partir do aplicativo Biophilia (2013) 
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 A aplicação dos caracteres em caixa baixa é perceptível no menu dos aplicativos 

individuais que representam cada música do álbum Biophilia. Já a variação em caixa alta dos 

caracteres encontra-se aplicada no menu geral do aplicativo, nas capas do livro citados 

anteriormente, na tela inicial do aplicativo e, especialmente, na identidade visual do projeto 

musical. As cores nas informações textuais variam conforme as aplicações; porém, observa-

se, principalmente, que os textos são vazados nos fundos escuros do encarte do CD, por 

exemplo, ou coloridos dos menus dos aplicativos.  

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para a realização desta pesquisa, foram elencadas categorias de análise que visassem 

trazer as principais e mais recorrentes características e aspectos da Pós-modernidade 

encontradas nos diferentes campos do saber em que este ambiente se manifestou, conforme 

abordado durante esse estudo. Dentre essas, nove características se destacaram durante o 

processo de escolha das categorias para a análise: a individualidade, a fragmentação, a 

justaposição, a sobreposição, as múltiplas vozes, o ritmo, a repetição, a hibridização e a 

efemeridade.  

Buscou-se, assim, conectar essas características à atuação da cantora Björk, 

juntamente com seu projeto musical Biophilia e a identidade visual que o representa, 

composta somente por logotipo, constituído por uma família de tipos que também é utilizada 

nas informações mais importantes do projeto musical, como, por exemplo, no aplicativo-

álbum e na capa dos livros. Para isso, durante o desenvolvimento deste estudo buscou-se 

relacionar essas características da Pós-modernidade com as encontradas nos estudos sobre 

tipografia e marca, para que se conseguisse atingir os objetivos propostos. 

 

4.3.1 Individualidade 

 

 Considerando a cantora Björk como uma marca, e que esta pertence à indústria 

fonográfica, percebe-se o caráter comercial em suas produções musicais. Assim, acredita-se 

que, como uma marca, ela deve gerar receita para se manter no mercado. No projeto musical 

Biophilia, foram oferecidos aos fãs diversificados produtos que fogem somente da oferta do 

CD físico para a reprodução das músicas em aparelhos de som ou outros dispositivos 
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eletrônicos, o que evidencia a união das áreas de atuação da artista, dentre eles, o design, as 

artes plásticas e a tecnologia. 

Dentre eles, destaca-se o aplicativo-álbum, produzido somente para a plataforma iOS, 

da marca Apple. Ou seja, além do desejo gerado para se ter uma experiência audiovisual e 

interativa com o aplicativo-álbum criado para o projeto musical Biophilia, é necessário que, 

antes, se tenha um iPad ou iPhone, além de uma conexão com a internet e um cartão de 

crédito internacional. Ou seja, isso acaba gerando uma espécie de processo de consumo, onde 

o aplicativo-álbum encontra-se no último estágio. 

Pode-se perceber a confirmação das afirmações de Bauman (2007) sobre a insatisfação 

dos indivíduos pós-modernos ser recorrente, a partir do fato de que as necessidades e desejos 

serem continuamente estimulados na medida em que a posse de alguns bens leva ao consumo 

de outros. No caso de Biophilia, o aplicativo-álbum, por exemplo, é produzido somente para a 

plataforma iOS, como visto anteriormente. Cita-se os produtos iPhone e os iPad, que recebem 

novas funções e agregam melhorias nos hardwares, trazendo processadores mais rápidos e 

mais memória ao aparelho em curtos períodos de tempo. O iPhone
36

, por exemplo, encontra-

se em desenvolvimento de sua sexta versão; isso tornará obsoletas, em pouco tempo, as 

versões anteriores.    

Acredita-se que a justificativa do desenvolvimento de Biophilia para esses aparelhos 

móveis seja devido a característica dos indivíduos Pós-modernos que, segundo Semprini 

(2006), buscam estar em constante movimento. Percebe-se, atualmente, o indiscutível 

aumento dos aparelhos de telefonia móveis que contam com a possibilidade de acesso à 

internet, reduzindo as fronteiras do espaço e do tempo. 

No aplicativo-álbum de Biophilia, a individualidade encontra-se presente em sua 

jogabilidade
37

 e interatividade. É possível que o aplicativo seja feito para que somente uma 

pessoa possa interagir por vez. Destaca-se, como exemplo, o aplicativo Crystalline, que 

possibilita ao usuário enviar por e-mail a imagem do cristal produzido dentro do aplicativo 

para os amigos e os convida para comprar Biophilia também. Ou seja, acredita-se que essas 

experiências emocionais com o produto, que ocorre de forma individualizada, podem ser 

também estendidas a outros usuários, que terão suas próprias experiências com o aplicativo. 

Ao mesmo tempo, pressupõe-se que essa individualidade seja proposital para fazer 

com que a atenção do fã ao aplicativo seja maior, criando uma experiência única com as 

músicas que compõem esse projeto musical.  

                                                 
36

 Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/iphone-6.html>. Acesso em: 26 de maio de 2013. 
37

 Termo utilizado para relatar as experiências do jogador com o jogo.  
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Percebe-se que se há a oferta desses produtos, há a procura por eles e vice-e-versa. 

Conforme visto em Santos (1995) predomina, na pós-modernidade, uma moral hedonista; 

assim, acredita-se que as produções artísticas de Björk proporcionem prazer ao público-alvo 

que ouve seus trabalhos e que adquirem seus produtos devido às possiblidades do 

deslocamento físico e geográfico, conforme Semprini (2006) elenca anteriormente. 

Além disso, já não é mais necessário ir às lojas especializadas em música para se ter 

contato com produtos lançados por cantores ou bandas. É possível realizar o download da 

música do artista favorito sem sair de casa; basta ter aparelhos eletrônicos que possibilitem a 

compra e estejam conectados à internet. No caso de Biophilia, só é possível comprar o 

aplicativo-álbum ou adquirir as músicas em formato digital pela loja virtual da Apple, a App 

Store.  

 

4.3.2 Fragmentação – Sobreposição – Justaposição 

 

Como visto anteriormente, a sobreposição, a justaposição e a fragmentação das 

narrativas são algumas das principais características do ambiente Pós-moderno, tanto em 

obras cinematográficas, quanto televisivas, arquitetônicas e literárias, entre outras. Percebe-se, 

assim, que a própria cantora Björk se encaixa no ambiente Pós-moderno como uma artista 

fragmentária, pois constrói e reconstrói sua identidade a cada novo projeto musical de sua 

carreira solo.  

Para que isso seja possível, há uma sobreposição de diferentes elementos que 

constituem as suas diferentes identidades. No caso de Biophilia, cita-se, como exemplo, as 

vestimentas utilizadas pela cantora em suas apresentações ao vivo (ANEXO 9), a produção de 

músicas através de ferramentas utilizadas na física, a utilização da tecnologia do aplicativo-

álbum na tentativa de preencher os sentidos dos fãs utilizando-se dos mesmos conceitos das 

músicas, entre outros. Esses estilos e elementos contribuem para a construção de sua 

performance, tornando-a sacralizada como uma artista excêntrica, voltada a sua produção 

musical para o experimentalismo. 

A fragmentação na apresentação da artista também se encontra presente nas 

características de Biophilia. Percebe-se que Biophilia expõe um conceito dividido em 

diferentes suportes, dentre eles, CDs, discos de vinis, videoclipes, aplicativo-álbum, livros e 

outros produtos licenciados. Em Biophilia, Björk “vagueia” por esses diferentes suportes sem 

se saber por onde começa ou onde termina, tal como afirma McHale apud Connor (1993) 
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como uma das características presentes na literatura pós-moderna. Cita-se as músicas, os 

videoclipes e os aplicativos de Crystalline, Moon e Mutual Core, que possuem os mesmos 

elementos em suas concepções, como, por exemplo, os cristais, as luas e as placas tectônicas. 

A fragmentação acaba por se refletir, também, nas identidades visuais que representam 

seus projetos musicais, principalmente nas de Medulla (2004) e Volta (2007). No logotipo de 

Biophilia encontram-se tipos com formas fragmentadas. Torna-se mais evidente essa 

característica Pós-moderna quando esses tipos são comparados a outras famílias tipográficas 

pertencentes à classificação de Williams (2001), como exposto anteriormente nos estudos 

sobre tipografia. 

Percebe-se que fragmentação da forma dos tipos pertencentes à família tipográfica da 

identidade visual de Biophilia é encontrada, principalmente, caracteres “k” e “r”, compostos a 

partir de ½ e ¼ de círculos. Esses elementos são justapostos para formarem os caracteres, 

conforme a imagem a seguir. 

 

 

Figura 45 – Família tipográfica de Biophilia originada a partir da justaposição dos elementos círculo e 

suas fragmentações, representados na cor vermelha e linha, representados na cor azul. 
Fonte: identidade visual vetorizada pelo autor (2013) 

 

Esses elementos justapostos fazem com que os caracteres se aproximem da 

representação gráfica de notas musicais.  

 

4.3.3 Ilegibilidade – “Múltiplas vozes” 

 

Ao se trabalhar com essa categoria de análise, deve-se primeiro se ter em mente os 

dois termos trazidos por Pereira (2002) em relação à palavra em inglês legibility. O primeiro, 

legibilidade (legibility), conforme visto, envolve a qualidade dos tipos, o que faz com os torna 

reconhecíveis. Já o termo leiturabilidade (readability), refere-se, segundo o autor, à facilidade 

de compreensão de um texto e ao conforto visual que o torna aprazível à leitura. 

Na família tipográfica utilizada na identidade visual de Biophilia, há legibilidade 

relativa. Isso ocorre, pois, como os círculos e as linhas são justapostos, não há ajustes ópticos, 

e os caracteres são formados a partir de formas simples e puras (figura 46). 
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Figura 46 – Formas simples e puras que compõem a identidade visual de Biophilia. Na parte de cima, 

as linhas, e na de baixo, os círculos e suas fragmentações. 
Fonte: vetorizados pelo autor a partir da identidade visual de Biophilia (2013) 

 

Além disso, as partes ascendentes e descendentes dos caracteres fogem das proporções 

habituais, prejudicando o reconhecimento das letras, que acaba dificultando a leitura. Quando 

comparados os caracteres “b” com “h”, que possuem ascendentes, e “o” com o “a”, que não 

têm, essa questão torna mais evidente devido a semelhança gráfica dos tipos (figura 47).  

  

 

Figura 47 – Comparação entre os caracteres componentes da família tipográfica de Biophilia. Em 

ordem, “b” comparado com o “h” e o “o” comparado com o “a”. 
Fonte: caracteres vetorizados pelo autor a partir da identidade visual de Biophilia (2013) 

 

Por isso, é necessário ler com um pouco mais de atenção, contrariando no primeiro 

momento o princípio da identidade visual, que deve ser de fácil interpretação e 

reconhecimento por quem a vê, conforme exposto anteriormente. Porém, ainda que a 

construção dos caracteres prejudique a legibilidade e a leiturabilidade do logotipo de 

Biophilia, a interpretação é facilitada pela conexão imediata que se pode fazer com a área 

musical, por sua construção lembrar a representação gráfica das notas musicais.  

A questão do reconhecimento também fica favorecida, especialmente pelo uso de 

proporções não comuns em desenhos de tipos. Isso faz com que, por ser uma tipografia pós-

moderna, abra espaço para o pensamento intuitivo, conforme explicado anteriormente por 

Jacques (2002). Com essa concepção de identidade visual é possível que a intenção tenha sido 

a de explorar uma audiência em particular e abrir possibilidades de interpretações a partir dos 

elementos componentes da identidade visual. 
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4.3.4 Ritmo – Repetição  

 

O ritmo e a repetição são características presentes em diversos campos, como, por 

exemplo, na música, na poesia e nas artes plásticas e essa característica encontra-se presente, 

também, nas obras da artista Björk. Ao se analisar o ritmo de lançamento de seus projetos 

musicais gravados em estúdios, percebe-se que, em média, de três em três anos é lançado um 

álbum com músicas exclusivas; nesses álbuns, percebe-se que há uma repetição de 

características da cantora, como, por exemplo, o uso de figurinos excêntricos e a criação de 

tipografias específicas da identidade visual que os representa.  

A repetição também é uma característica presente em Biophilia. Ela está presente nos 

elementos em comum utilizados nos produtos lançados com o mesmo conceito do projeto 

musical. Dentre eles, destacam-se a utilização da peruca colorida nos videoclipes, nas 

apresentações ao vivo e, também, nos shows. Além disso, a repetição dos elementos está 

presente nos componentes das músicas, os aplicativos e os videoclipes como Cristallyne, 

Moon e Mutual Core, citados anteriormente.   

Já na identidade visual, o ritmo encontra-se presente ao se conectar os círculos 

componentes dos caracteres do logotipo de Biophilia. Nele, é possível formar três triângulos; 

destes, os dois primeiros possuem tamanhos relativamente iguais e, o último, o maior deles. 

Entre esses triângulos (figura 48), percebe-se que existem pausas entre esses elementos, que 

são os caracteres que não possuem ligação com nenhum outro devido a sua forma e 

disposição em relação aos outros caracteres. 

  

 

Figura 48 – Repetição na identidade visual através de triângulos. 

Fonte: Vetorização do autor a partir da identidade visual do álbum Biophilia (2013) 

 

A repetição de elementos concede um ritmo à identidade visual, sendo seu clímax, ou 

seu final mais elevado ao final, no terceiro e último triângulo. Assim, a repetição e o ritmo 

referenciam a hibridização entre música e o logotipo que a representa. 
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4.3.5 Hibridização – Transitoriedade 

 

Bauman (2007) exemplifica que, na Pós-modernidade, o indivíduo torna-se híbrido, ao 

se compor, decompor e recompor em diferentes identidades. Essa característica encontra-se 

presente na cantora Björk, pois a mesma transita entre diversos campos, como, por exemplo, o 

design, da moda, da performance, tecnologia e até no cinema, como atriz. Ela percorre por 

esses meios aliando-os às suas produções musicais.  

Cita-se, por exemplo, a própria hibridização da cantora com elementos tecnológicos, 

como visto anteriormente no videoclipe de “All is full of love”, do álbum Homogenic, de 

1997, que muito se assemelha aos filmes pós-modernos de ficção científica por trazer a 

temática de androides com sentimentos, tal como no filme Blade Runner, considerado uma 

das primeiras produções cinematográficas desse contexto.  

Em Biophilia, o conceito do álbum – que compara o universo como um organismo 

vivo – é distribuído em diferentes formas/mídias, como CD, vinil, aplicativo, livro e outros 

produtos licenciados oriundos desse projeto musical. Além disso, há a hibridização dos 

elementos em Biophilia, como a música, a ciência e a tecnologia, que se encontram mais 

latentes.  

A hibridização também está presente nos caracteres da família tipográfica da 

identidade visual que se aproximam nas formas e na disposição espacial da representação 

gráfica da nota musical semínima (figura 49), composta por uma haste alongada e um círculo 

preenchido e sem colchete. A semelhança se dá devido a haste alongada dos tipos e aos 

miolos fechados do design do tipo, sendo mais evidente nas letras b, h, p, e k, que possuem 

ascendentes e descendentes. 

 

Figura 49 – Representação gráfica da nota musical semínima. 

Fonte: http://www.stephan.mus.br/
38

 (2011) 

 

Ou seja, há uma hibridização entre tipografia e notas musicais, o que se torna mais 

evidente ao se aplicar a identidade visual de Biophilia em uma partitura (figura 50). 

 

                                                 
38

 Disponível em: < http://www.stephan.mus.br/grafia/imagens/semini.jpg>. Acesso em: 18 de maio de 2013. 
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Figura 50 – Aplicação da identidade visual de Biophilia em uma partitura. 

Fonte: Vetorização do autor a partir da identidade visual (2013) 

 

A hibridização da tipografia com a música também está presente nos círculos que 

componentes dos caracteres, onde a, b, i, h, j, o e p são formados por círculos completos ou 

um círculo; o caractere “k” é composto por dois semicírculos ou dois ½ de círculo, e o “r” é 

formado por ¼ de círculo (quadro 1). Na música, os números 1, ½ e ¼ correspondem, 

respectivamente, as três primeiras subdivisões de valores de intervalos harmônicos (ANEXO 

10). 

 

Caracteres Formato do círculo Intervalos harmônicos 

 
 

1 

 
 ½ 

  ¼ 

Quadro 1 – Comparativo entre os círculos componentes dos caracteres da identidade visual com a 

harmonia musical. 

Fonte: vetorização feita pelo autor a partir da identidade visual (2013) 

 

Já as hastes lineares dos caracteres, quando conectadas as suas ascendentes às 

descendentes, rementem a representação gráfica de uma voz gravada em algum dispositivo 

eletrônico, conforme a imagem a seguir. 

 

 
Figura 51 – Conexões entre as ascendentes e descendentes da tipografia componente da identidade 

visual de Biophilia. 

Fonte: Vetorização do autor a partir da identidade visual (2013) 
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Assim, percebe-se que a hibridização da cantora Björk reflete-se na própria identidade 

visual de Biophilia, trazendo sentidos conotativos e denotativos do campo da música, 

complementando o conceito do projeto musical. 

 

4.3.6 Efemeridade – Fluidez 

 

 Enquanto na Modernidade se prezava a durabilidade, na Pós-modernidade tem-se a 

efemeridade como uma das características mais importantes desse ambiente, conforme visto 

anteriormente em Harvey (1989). Essa característica também se encontra presente nas 

produções musicais de Björk, sendo uma das características mais recorrentes da cantora.  

 Isso ocorre, pois, acredita-se que a construção da artista se dá através de diferentes 

identidades, que se tornam efêmeras conforme sua produção musical e artística vai avançando 

por meio de lançamentos de novos projetos musicais. A efemeridade acaba refletindo em 

diversos elementos que compõem a identidade da cantora, como, por exemplo, os conceitos 

de seus álbuns, as músicas e os figurinos dos shows pois, tal como afirma Costa (2003), cada 

trabalho musical reflete uma fase diferente na carreira da cantora.  

A fluidez da personalidade de Björk em diferentes identidades confirma a percepção 

de Bauman (2007), de que um indivíduo a frente de uma sociedade fluida, torna-se fluido 

também. Em relação à identidade visual, enquanto bandas que não se enquadram no ambiente 

Pós-moderno, como AC/DC e Iron Maden, que mantêm os mesmos logotipos há décadas, 

sofrendo poucas ou nenhumas alterações em seus designs, e The Beatles, que pararam suas 

atividades desde a década de 70, mas são reconhecidos por seu logotipo, percebe-se que Björk 

mantém um padrão desde 2001 de criar novas identidades visuais de acordo com o conceito 

do álbum, que se tornam efêmeras conforme as produções musicais da cantora avançam.  

Assim, acredita-se que, caso haja outro projeto musical da cantora, os produtos 

derivados do conceito desse projeto musical, tais como as camisetas, CDs e vinis, não tenham 

tanto destaque ou importância na receita de vendas de objetos licenciados. Ou seja, pressupõe-

se que os produtos de um possível novo projeto musical estarão em mais evidência do que os 

de Biophilia. Logo, tal como ocorreu nos últimos três projetos musicais da cantora – 

Vespertine, Medulla e Volta (figura 52) – uma nova família tipográfica será criada para 

compor a identidade visual desse novo projeto musical, caso seja lançado futuramente. 
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Figura 52 – Identidades visuais de Vespertine (2001), Medulla (2004) e Volta (2007). 

Fonte: Identidades de marcas vetorizadas pelo autor a partir das identidades visuais (2013) 

 

Logo, percebe-se que, mesmo que efêmeras, as identidades visuais servem para 

representar e unificar os produtos conceituais dos projetos musicais da cantora Björk. 

.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A música é uma importante manifestação artística que se desenvolve desde os 

primórdios da humanidade e se modifica de acordo com o desenvolvimento da cultura e dos 

costumes dos povos, apropriando-se também das tecnologias presentes em cada época. No 

ambiente Pós-moderno, a música caracteriza-se pelo caráter comercial em que é produzida, 

pois tem como foco a comunicação massiva para a divulgação de artistas e bandas junto a um 

público consumidor disperso em diversos países. 

Neste sentido, o objetivo deste estudo centrou-se em identificar as características mais 

recorrentes do ambiente Pós-moderno, os estilos e a história da tipografia e das diferentes 

famílias tipográficas encontradas nos campos do design gráfico, estabelecendo conexões entre 

o contexto Pós-moderno com a atuação da cantora Björk, seu projeto musical Biophilia e a 

identidade visual que o representa, composta por um logotipo.  

Para este estudo foram elaboradas categorias de análise a partir das características 

mais evidentes elencadas por este autor, tendo por base os autores consultados, encontradas 

nesse ambiente: a individualidade, a fragmentação, a sobreposição, a justaposição, a 

ilegibilidade, as múltiplas vozes, o ritmo, a repetição, a hibridização, a transitoriedade, a 

efemeridade e a fluidez. Para que se atingissem os objetivos propostos, essas características 

foram relacionadas com as encontradas nos estudos sobre tipografia e marca, e também sobre 

o perfil da cantora e de seu projeto musical Biophilia.  

Assim, ao concluir este estudo, percebeu-se, primeiramente que Björk busca 

evidenciar sua individualidade. A cantora, que passou por diferentes bandas antes de seguir 

em carreira solo, tenta se destacar perante ao público e à mídia como sendo uma artista 

singular, buscando demarcar espaços na mídia e na preferência de seus fãs, na tentativa de se 

tornar singular perante os concorrentes, ou, no caso, perante outros artistas que possuem 

características semelhantes.  

Diferentes áreas, como a do design, do cinema e das artes performáticas, além da 

moda e da tecnologia, são os campos utilizados pela cantora na constituição de suas 

diversificadas e efêmeras identidades, criadas e recriadas a cada novo projeto musical 

lançado. Acredita-se que essa efemeridade de identidades é uma característica relativamente 

importante na construção de sua identidade de marca da cantora como uma artista excêntrica, 

bizarra ou diferente. 



 

 

69 

 

Neste trabalho, no qual se destacou o aplicativo-álbum produzido especialmente para o 

projeto musical Biophilia, observa-se também que indústria fonográfica e os próprios artistas 

buscam novos produtos para oferecerem aos fãs. Porém, é possível notar que ao mesmo 

tempo em que o aplicativo-álbum oferece uma maior interatividade com as músicas ali 

contidas e faz com que o fã tenha uma experiência completa com o projeto musical este 

também amplia a individualidade e gera novas formas de consumo. No caso de Biophilia, o 

consumo está focado, também, em torno dos produtos da Apple, pressupondo-se que haja uma 

relação comercial entre essas duas marcas.  

Em relação à identidade visual de Biophilia, esta serve como uma estratégia de se 

destacar entre os concorrentes e, também, de se individualizar entre os seus outros projetos 

musicais. Com a tipografia elaborada especialmente para esse projeto musical, acredita-se que 

o logotipo tenha como objetivo unificar essa linha de produtos, pois individualiza essa etapa 

na carreira musical de Björk, além de facilitar seu reconhecimento quando exposto ou 

comparado a outros, tal como ocorre com outros tipos de bens e serviços. 

É importante destacar, também, que o ritmo em que a artista passa pelo processo de 

fluidez e hibridização concedem à Björk diferentes interpretações em relação à sua identidade, 

aos seus projetos musicais e, também, às identidades visuais que os representa. Na identidade 

visual de Biophilia, esta pesquisa identificou como hibridização as notas semínimas por se 

acreditar ser a forma que mais se aproxima graficamente da tipografia criada especialmente 

para o logotipo e para as informações textuais contidas neste projeto.  

Além disso, a hibridização entre as notas musicais e tipografia ressalta ainda mais o 

conceito proposto por Biophilia e o aplicativo-álbum – que se torna carro-chefe desse projeto 

musical –, o de que o fã possa criar ou remixar suas próprias músicas, partindo daí a 

explicação dos caracteres se aproximarem da nota música semínima e a utilização de círculos 

e suas fragmentações que referenciam os intervalos harmônicos.  

Ressalta-se, então, o uso da identidade visual de Biophilia para complementar o 

conteúdo e o próprio conceito do projeto musical, tanto que há uma importância em relação à 

família tipográfica, pois ela é utilizada nos diversos produtos e, também como parte integrante 

nos aplicativos, principalmente no da música Sacrifice, pois cada caractere corresponde a uma 

nota musical. 

Pressupõe-se que a identidade visual, ao complementar o conceito do projeto musical 

conceda, também, força para a construção da identidade de marca da cantora Björk, pois se 

percebe uma preocupação estética em seus produtos culturais que a representam. Deduz-se 
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que isso faça com que ela atraia um público-alvo específico dentro do público de massa, 

pessoas que se interessem pelos campos das artes plásticas e performáticas, do design e da 

tecnologia e que admirem e valorize as formas, as cores, o conteúdo, enfim, toda a concepção 

artística que é utilizada pela cantora Björk. 

A partir dos argumentos expostos acima, acredita-se que a identidade visual é 

importante para unificar, complementar, auxiliar, individualizar e representar o projeto 

musical Biophilia, tornando-se mais um elemento na construção da identidade da cantora. 

Ressalta-se que, por se enquadrar na Pós-modernidade e as características desse contexto 

refletirem-se em seus projetos musicais, é provável que, caso seja produzido um novo projeto 

musical, Biophilia venha a se tornar um álbum efêmero, tal como Vespertine, Medulla e 

Volta.  

 Finalizando, este estudo encontrou conexões entre a atuação da cantora, tendo seus 

objetivos concluídos no decorrer da pesquisa. A importância da identidade visual que 

representa o projeto musical Biophilia unifica a linha de produtos, complementa e reflete o 

conceito do álbum ao trazer caracteres que se aproximam de notas musicais, além de auxiliar 

na construção da identidade de marca da cantora Björk.  
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ANEXO 1 – ENCARTES DOS ÁLBUNS BJÖRK (1977) E DEBUT (1993) 

 

 

 

1a – Capa do álbum Björk (1977) 

Fonte: Capa do álbum Björk (1977). 

 

 

 

    

1b – Frente e verso do encarte do álbum Debut (1993). 

Fonte: Costa (2003) 
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ANEXO 2 – ENCARTES DOS ÁLBUNS POST (1995) E HOMOGENIC (1997) 

 

    

2a – Frente e verso do encarte do álbum Post (1995) 

Fonte: Capa do álbum Post (1993). 

 

 

 

    

2b – Frente e verso do encarte do álbum Homogenic (1997) 

Fonte: Costa (2003) 
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ANEXO 3 – IMAGENS CAPTADAS DOS VIDEOCLIPES HUNTER (1998), ALL IS 

FULL OF LOVE (1999) E COCOON (2002)  
 

    

3a – Imagens captadas do clipe Hunter (1998). 

Fonte: Videoclipe Hunter (1998) 

 

 

   

3b – Imagens captadas do clipe All is full of love (1998). 

Fonte: Videoclipe All is full of love (1998) 

 

 

 

   
 

3c – Imagens captadas do clipe Cocoon (2002). 

Fonte: Videoclipe Cocoon (2002) 
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ANEXO 4 – PÔSTER DO FILME “DANÇANDO NO ESCURO” (2000) E BJÖRK NO 

TAPETE VERMELHO DA 73rd ACADEMY AWARDS 

 

4a – Poster do filme Dançando no Escuro (em inglês, Dancer in the Dark). 

Fonte: AdoroCinema.com 

 

 

4b – Björk “bota um ovo” no tapete vermelho da cerimônia do 73rd Academy Awards. 

Fonte: Sound On Sight
39

 

                                                 
39

 Disponível em: <http://www.soundonsight.org/strangest-most-controversial-moments-in-the-history-of-the-

academy-awards-pt-2/bjorks-unusual-sense-of-style-exceeds-all-expectations-at-the-2001-oscars/>. Acesso em: 

17 de junho de 2013.  
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ANEXO 5 – ENCARTE DOS ÁLBUNS VESPERTINE (2001), MEDULLA (2004) E 

VOLTA (2007) 

 

   

5a – Frente e verso do encarte do álbum Vespertine (2001) 

Fonte: Costa (2003) 

 

   

5b – Frente e verso do encarte do álbum Medulla (2004). 

Fonte: Encarte do álbum Medulla (2004) 

 

    

5c – Frente e verso do encarte do álbum Volta (2007). 

Fonte: News Groper
40

 

                                                 
40

 Disponível em: <http://www.newsgroper.com/files/post_images/bjork_volta_album_cover_5.jpg>. Acesso 

em: 17 de maio de 2013. 
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ANEXO 6 – ALFABETO CRIADO PELA M/M PARIS PARA A MARCA DE 

ROUPAS E ACESSÓRIOS PRADA 

 

Fonte: Hypebeast.com
41

                                                 
41

 Disponível em:< http://hypebeast.com/2010/3/mm-paris-prada-pradalphabet-project?_locale=en>. Acesso em: 
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ANEXO 7 – TRADUÇÕES DAS MÚSICAS CRISTALLYNE, MOON E MUTUAL 

CORE DO PROJETO MUSICAL BIOPHILIA (2011) 

 

5a – Cristalino 

 

Sob nossos pés 

Cristais crescem como plantas 

(Ouça como eles crescem) 

Estou cego pelas luzes 

(Ouça como eles crescem) 

Do centro da Terra 

(Ouça como eles crescem) 

 

(Cristalino) 

Nebulosa interna 

(Cristalino) 

Rochas crescendo em câmera lenta 

(Cristalino) 

Eu domino a claustrofobia 

(Cristalino) 

E exijo as luzes 

 

Nós imitamos a abertura 

Daqueles que amamos 

Encaixamos nossa generosidade 

Equilibramos o fluxo 

Com nossos corações 

Esculpimos quartzos 

Para alcançar amor 

 

(Cristalino) 

Nebulosa interna 

(Cristalino) 

Rochas crescendo em câmera lenta 

(Cristalino) 

Eu domino a claustrofobia 

(Cristalino) 

E exijo as luzes 

 

Octágono, polígono 

Assoviam um orgão 

Ramos sônicos 

Zumbido murmurante 

Galáxias cristalizantes 

Espalham-se como meus dedos 

 

(Cristalino) 

Nebulosa interna 
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(Cristalino) 

Rochas crescendo em câmera lenta 

(Cristalino) 

Eu domino a claustrofobia 

(Cristalino) 

E exijo as luzes 

 

É a faísca que você se torna 

Quando domina a ansiedade 

Faísca que você se torna 

Domina a ansiedade 

Faísca que você se torna 

Quando você domina a ansiedade 

Faísca que você se torna 

Quando você domina a ansiedade 

 

Fonte: Letras.mus.br
42

 

 

5b – Lua 

Como se viessem as mornas mãos dos deuses 

E gentilmente colhessem minhas pérolas de adrenalina 

Pusessem-nas em suas bocas 

E enxaguassem todo o medo 

Nutrindo-as com saliva 

 

Agora já rejuvenesci e descansei 

Agora já rejuvenesci e descansei 

 

Como se o passatempo mais saudável 

Fosse correr risco de morte 

E renascer outra vez 

 

Nascido e feliz 

Nascido e feliz 

Nascido e feliz 

Nascido e feliz 

 

A melhor forma de recomeçar 

É errar feio 

Errar em amar 

Errar em ceder 

Errar em criar um curso 

E então realinhar-se por inteiro 

E voltar ao princípio 

 

E voltar ao princípio 

                                                 
42

 Disponível em: < http://letras.mus.br/bjork/1913535/traducao.html>. Acesso em: 2 de maio de 2013. 
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E voltar ao princípio 

 

Arriscar tudo é o fim de tudo e o começo de tudo 

Arriscar tudo é o fim de tudo e o começo de tudo 

 

Fonte: Letras.mus.br
43

 

 

5c – Núcleo Mútuo 

Eu me mesclo meio 

Às placas tectônicas 

Do meu peito 

Você sabe que dei tudo de mim 

 

Numa tentativa de unir nossos continentes 

Para alterar os deslocamentos sazonais 

Para formar um núcleo para todos 

 

Tão rápido quanto o crescimento das suas unhas 

A Dorsal Meso-atlântica é levada pela corrente 

Para neutralizar a distância 

Você sabe que dei tudo de mim 

 

Você consegue ouvir o esforço 

Dos conflitos magnéticos? 

A mistura das colunas 

Para formar um núcleo para todos 

 

Esta erupção desfaz a inércia 

Você não sabia que eu tinha isso em mim 

Negou o seu amor, uma cápsula inutilizada 

Eu não sabia que você tinha isso em você 

Você escondeu a chave para nossa continuidade 

Eu não sabia que você tinha isso em você 

Esta erupção desfaz a inércia 

Você não sabia! Você não sabia! 

 

Aquilo a que você reluta persiste 

A nuance cria o calor 

Para neutralizar a distância 

Eu sei que destes tudo de si 

 

Ofertou-me harmonia 

Se as coisas fossem à sua maneira 

Minha placa Eurasiática coligada 

Formando um núcleo para todos 

                                                 
43

 Disponível em: < http://letras.mus.br/bjork/1932698/traducao.html>. Acesso em: 2 de maio de 2013. 
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Esta erupção desfaz a inércia 

Você não sabia que eu tinha isso em mim 

Negou o seu amor, uma cápsula inutilizada 

Eu não sabia que você tinha isso em você 

Esta erupção desfaz a inércia 

Eu não sabia que você tinha isso em você 

Esta erupção desfaz a inércia 

Você não sabia! Você não sabia! 

 

Fonte: Letras.mus.br
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Disponível em: < http://letras.mus.br/bjork/1923871/traducao.html>. Acesso em: 2 de maio de 2013. 
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ANEXO 8 – SÍMBOLO CRIADO PARA BIOPHILIA 

 

 

Fonte: aplicativo Biophilia (2011) 
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ANEXO 9 – FIGURINOS UTILIZADOS NOS SHOWS DE BIOPHILIA 

 

   

   

 
Fonte: Página oficial da cantora no Facebook

45
 

                                                 
45

 Disponível em: < https://www.facebook.com/bjork>. Acesso em: 16 de junho de 2013. 
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ANEXO 10 – INTERVALOS HARMÔNICOS  

 

 
Fonte: Chediak (1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 


