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Resumo: Os signos se expandem pelas cidades em busca da percepção dos usuários 

urbanos. Estes, por sua vez, captam os signos e empregam algum tipo de inteligibilidade 

criando as suas representações acerca do espaço citadino. Esta pesquisa tem por objetivo 

avaliar as noções de design gráfico ambiental e entender a capacidade gerativa de sentido 

na produção de imagens ambientais, o estudo focaliza, ainda, as operações lógicas da 

percepção como processo essencial na formulação perceptiva dos signos do ambiente 

urbano. Como referencial teórico são apresentadas as noções do processo perceptivo a 

partir de Santaella e Nöth (2010), e de imagem ambiental com Ferrara (1993, 2002) e 

Lynch (1999). Por meio do estudo é possível verificar que o design gráfico ambiental 

produz uma ampla capacidade gerativa de sentido que tende a projetar significações 

positivas acerca dos espaços avaliados. 
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INTRODUÇÃO 

 

As ruas da cidade apresentam uma verdadeira infestação de signos que lá 

permanecem a espera de uma mente interpretante para captá-los e sobre eles desenvolver 

algum entendimento. Assim ocorre nas ruas de todas as cidades do mundo: a grande 

quantidade de informação sígnica que se apresenta aos transeuntes do espaço urbano 

depende única e exclusivamente da percepção destes para efetivar a sua mensagem.  

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo entender como elementos de 

design gráfico ambiental têm a capacidade de conotar possíveis significações até serem 

fisgados pelos indivíduos e passar pelo processo perceptivo a fim de efetivar uma 

comunicação clara e eficaz. Para tanto, são avaliadas as noções de imagem ambiental da 

cidade e, depois, aplicadas sob a ótica da percepção em ambientes internos por meio da 

análise de duas estruturas. 
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2 Mestre em Comunicação. Gestor de Projetos da Agecin FAG. Docente dos cursos de Publicidade e Propaganda, 

Design Gráfico e Design de Interiores do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz – FAG. E-mail: 

sergiokulak@gmail.com. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

Este artigo faz um recorte sobre algumas teorias da percepção ambiental, a partir 

dos estudos de Lynch (1999) e Ferrara (1993, 2002), associado ao entendimento das 

operações lógicas da percepção, advindas de Peirce e aqui apresentadas sob a ótica de 

Santaella e Nöth (2010). 

 

 

IMAGENS DA CIDADE 

 

As cidades são estruturações que comportam os seres humanos em sociedade e 

sua fundamentação se assume por meio da vida cotidiana. Para que esta estrutura se 

manifeste como tal, é necessário, antes de qualquer coisa, que ela se estabeleça como um 

lugar definido no espaço temporal. Sua definição em um plano concreto assegurará que 

ela construa suas propriedades e adquira uma essência, como sua própria alma, ou ainda, 

em uma visão metafórica benjaminiana, sua aura, assegurando a sua unicidade, 

autenticidade e, principalmente, suas especificidades, o lugar deixa de ser apenas uma 

localização para transformar-se em um “ambiente mágico”.  

Para Norberg-Shulz (2006, p.446), “o detalhe explica o ambiente e manifesta sua 

qualidade peculiar”, assim, cada fundamento que compõe esta atmosfera, assumirá um 

papel de extrema importância no que tange a significação do lugar. O autor vai além e 

traz a conceituação de caráter que, segundo ele, se trata de uma “qualidade peculiar [que] 

é a maneira básica em que o mundo nos é dado” (NORBERG-SHULZ, 2006, p.451), 

ainda segundo ele, o caráter do lugar irá variar de acordo com o modo como as coisas são 

feitas, isto é, se determina pela construção. 

A cidade, como um fenômeno próprio, é definida por outra infinidade de 

situações que manifestam-se em cadeia, por exemplo, sua composição se dá a partir das 

manifestações dos bairros que, por sua vez, acontece devido ao aglomerado de residências 

e suas junções pelas vias públicas que se associam em um emaranhado de elementos que 

se interligam e garantem a sua identidade. Essas manifestações se inter-relacionam e, 

juntas, constituem o que poderíamos denominar de espaço urbano. 

Vale lembrar que a cidade é dominada por esquemas simbólicos, isto é, 

estruturas que são qualificadas e significadas a partir da intervenção do homem, gerando 

determinados sentidos aos seus habitantes. Nesse aspecto, se destacam construções 

imponentes como prédios, casarões e lojas; lugares de importância sociocultural como 
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museus, universidades, igrejas; e ambientes de acesso público como parques, praças e 

ruas, entre outros. Estes elementos urbanos irão emanar princípios variáveis a cada um 

dos cidadãos que estabeleça contato com eles e seus ambientes, seja este um contato 

duradouro como também uma rápida interação, resultantes do processo de simbolização 

deste ambiente, para que ele possa ser encarado dentro de uma imaginabilidade, descrita 

por Kevin Lynch (1999), na qual as pessoas incorporam uma imagem mental da cidade 

para sua orientação e locomoção. Dessa forma, os lugares simbólicos são pontos 

estratégicos no processo de orientação. Para o autor, “cada cidadão tem vastas associações 

com alguma parte de sua cidade, e a imagem de cada um está impregnada de lembranças 

e de significados. [...] Potencialmente, a cidade é em si o símbolo poderoso de uma 

sociedade complexa” (LYNCH, 1999, p.1-5). 

Lynch (1999) mostra importantes conceitos sobre a noção de imaginabilidade, 

segundo ele as imagens ambientais são produtos de um processo mútuo dado entre o 

observador e o ambiente, a imaginabilidade seria, então, “a característica num objeto 

físico, que lhe confere uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer 

observador dado” (LYNCH, 1999, p.11). A imagem produzida por seu observador terá 

base em três quesitos fundamentais: a identidade, que garante a unicidade da cidade; a 

estrutura que se relaciona com seu caráter físico; e o significado, que se dá no ato de 

simbolização. Estes três aspectos garantem a pluralidade dessas imagens ambientais, pois 

elas apresentam significados individuais que são extremamente variáveis. 

Cinco elementos são classificados por Lynch (1999) como fundamentais para a 

imagem da cidade: As vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos, cada um deles irá 

agir diferentemente perante o observador, contudo, ambos implicarão sobre ele o seu alto 

poder de simbolização, seja por suas características e qualidades físico-espaciais, por sua 

concepção visual, por hábitos, entre outros. Segundo o autor, os habitantes de uma cidade 

produzem conexões afetivas com as formas. Cada imagem particularizada da cidade pode 

ser identificada a partir de suas características, dessa forma, o ambiente visual passa a ser 

parte integrante da vida cotidiana da população. 

Neste sentido, destacam-se as formas presentes nas cenas da cidade, as 

construções e os elementos pertencentes a cada estruturação se fazem essências para a 

modulação de uma imagem mental e, consequentemente, de uma simbolização 

particularizada do ambiente, determinada em muitos casos pelo próprio design do 

elemento constitutivo da cidade, é neste sentido que tanto Lynch (1999) quanto Juhani 
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Pallasmaa (2006) falam da essência das formas, texturas, modelos, entre outros, e da 

fenomenologia da arquitetura. Em textos distintos, ambos os autores trazem a questão do 

significado das formas e como isso passa a simbolizar para o ser humano e para a 

sociedade, esse fundamento é primordial para que o cidadão crie um significado e adquira 

um contexto da cena em questão. 

 

 

OS CAMINHOS DA PERCEPÇÃO 

 

Ao vivenciar o ambiente urbano, o transeunte se depara com variadas experiências 

que se apresentam a ele em diferentes formatos sinestésicos: as visualidades das ruas e 

praças, do comércio, entre outros; o cheiro característico dos espaços que variam desde o 

aroma de uma árvore específica em meio a um calçadão, por exemplo, até o perfume do 

milho verde vendido na barraquinha da esquina; os sons do tráfego intenso das cidades, 

as buzinas, as falas que se misturam no cenário citadino ou até mesmo o cantar dos 

pássaros em uma praça; as diferentes texturas que vão do natural ao artificial, das árvores 

e cercas vivas até o asfalto e o concreto. Enfim, ao se fazer presente no ambiente urbano, 

o indivíduo recebe uma (infinita) pluralidade de informações que varia em diferentes 

níveis de linguagem e que são consumidas por ele através da experiência, formando a sua 

imagem acerca daquele espaço social, isto é, a sua imagem urbana. 

 

“A imagem urbana, não apenas visual, mas, sobretudo, polissensorial, é uma 

representação construída cotidianamente pelos moradores, a partir da 

informação inferida da vivência de variáveis contextuais consideradas como 

elementos de informação urbana. [...] Porém essa imagem urbana não é 

estanque ou rígida, mas é flagrada num processo fluido, dinâmico e seletivo: 

apreende-se, capta-se essa representação a partir do repertório individual ou 

coletivo”. (FERRARA, 1993, p.71-72) 

 

Dentre os efeitos sinestésicos que é possível se defrontar no ambiente urbano, a 

visão é, sem dúvidas, aquela que mais afeta as noções de percepção do espaço do 

indivíduo. Para Ferrara (1993, p.248), é necessário compreender os espaços da cidade 

para além de sua simples visualidade, é necessário “apreender seu teor informacional e 

significativo”.  Essa construção de significado parte do usuário. Segundo a autora, “a 

transformação da cidade é a história do uso urbano escrita pelo usuário e o significado do 

espaço urbano é o desenvolvimento daquela recepção” (FERRARA, 1993, p.106). 
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A construção do significado pelo usuário urbano advém do processo de 

interiorização dos espaços da cidade, neste sentido, é necessário entendermos como 

funciona as operações lógicas da percepção. De acordo Peirce, a percepção se dá por meio 

de três fatores, que são apresentados por Santaella e Nöth (2010) na obra Estratégias 

Semiótica da Publicidade. Para o autor, é necessário que exista um estímulo externo ao 

indivíduo que inicie esse processo, ou seja, existe a necessidade de um objeto, neste caso 

qualquer um dos diversos elementos da cidade, que incite o indivíduo a interpretá-lo, este 

elemento foi denominado por Peirce como percepto: “Perceber, antes de tudo é se dar 

conta de algo externo a nós. Esse é o percepto. [...] O que caracteriza a percepção é o 

senso de externalidade de que o percepto vem acompanhado. Perceber é se defrontar com 

algo” (SANTAELLA, NOTH, 2010, p.5-6). Em seguida, têm-se o percipuum que, 

segundo Santaella e Nöth (2010), trata-se da tradução do elemento externo em informação 

que se apresentará, posteriormente, a mente interpretante. 

 

 “Tão logo o percepto, ou um feixe de perceptos, atinge os nossos sentidos, ele 

é imediatamente convertido em percipuum, ou seja, no modo como o percepto 

se apresenta àquele que percebe, ao ser filtrado pelos sentidos. O percipuum é 

ainda o percepto, não o percepto em si, mas no seu modo de aparecer, ao ser 

inevitavelmente traduzido na forma que os potenciais, limites e determinações 

do nosso equipamento sensório e cognitivo lhe impõe” (SANTAELLA, 

NOTH, 2010, p.5-6). 

 

O percipuum apresenta três subdivisões fenomenológicas que podem acontecer de 

formas distintas ao alcançar os sentidos do intérprete: a) Como qualidade de sentir;            

b) Sob o impacto de um choque; e c) Através do automatismo dos hábitos. Por fim, o 

percipuum é convertido em inteligibilidade, na interpretação do fenômeno apresentado. 

A este ponto ele está em nível de juízo perceptivo, que se trata da inferência, isto é, das 

interpretações lógicas desenvolvidas pela mente interpretante. 

Santaella e Nöth (2010) são bastante didáticos em relação as operações lógicas da 

percepção ao trazer a seguinte afirmativa: 

 

Sintetizando todo o processo, têm-se: o percepto bate a nossa porta, insiste, 

mas é mudo. O percipuum é o percepto traduzido pelos sentidos e esquemas 

mentais. Essa tradução pelos sentidos têm três níveis: o do sentimento, o do 

choque proveniente da surpresa e o do automatismo interpretativo, este 

correspondendo exatamente ao juízo perceptivo, o qual, por sua natureza 

interpretativa, é aquele que nos diz o que está sendo percebido (SANTAELLA, 

NOTH, 2010, p.8). 
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Ferrara (1993) trabalha com a noção do juízo perceptivo ao apresentar a 

informação de que o usuário urbano só constrói a sua representação a partir do momento 

que ele racionaliza o espaço, transformando a pura informação sensorial em contexto 

simbólico: “A representação urbana só se caracteriza na medida em que o homem-

interpretante for capaz de produzir sobre os signos que povoam a cidade, um juízo 

perceptivo que o encaminhe para uma ação crítica e interveniente sobre o urbano” 

(FERRARA, 1993, p.260). 

Esse processo é comum ao se trabalhar com as noções de Design que surgem nos 

espaços da cidade, seja por meio de esculturas, da arquitetura, ou, como no objeto de 

estudo do presente artigo, com o Design Gráfico Ambiental. O usuário usufrui do 

elemento urbano desenvolvendo sentidos que podem gerar aproximações ou afastamentos 

por meio da visualidade: formas, cores, texturas, entre outros, como veremos a seguir. 

 

 

O DESIGN GRÁFICO AMBIENTAL E O SEU POTENCIAL PERCEPTIVO 

 

O design de sinalização surge como uma estratégia que alia informação e design 

para facilitar a locomoção dos indivíduos em estruturas abertas e fechadas a fim de 

promover uma experiência positiva e uma melhor interação entre o usuário e os espaços, 

em múltiplos ambientes. Para entender o contexto do design de sinalização é preciso, 

antes, passar por conceituações importantes que estabelecem as noções de Wayfinding e 

Señalética.  

Wayfinding é o termo cunhado por Lynch (1999) na década de 1960 e consiste em 

transmitir informações por meio de diferentes elementos que podem ser visuais, táteis, 

auditivos, entre outros, e proporciona que o usuário se movimente por um determinado 

espaço com informação e em segurança. Lynch (1997) argumenta que a locomoção do 

usuário em qualquer espaço depende da sua interpretação acerca dos estímulos 

(perceptos) proporcionados pelo ambiente, “As imagens ambientais são o resultado de 

um processo bilateral entre o observador e seu ambiente. Este último sugere 

especificidades e relações, e o observador [...] seleciona, organiza e confere significado 

àquilo que vê.” (LYNCH, 1999, p. 7). 

Diferentes autores trabalharam com as noções de wayfinding, mas, em síntese, o 

resultado é de que ele se trata de uma ferramenta de orientação que parte de “processos 
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perceptuais, cognitivos e comportamentais envolvidos na busca de um destino desejado 

em um espaço” (ARTHUR; PASSINI apud SCARIOT, 2013, p.19). O processo de 

wayfinding pode ser descrito em quatro etapas: orientação; decisão da rota; 

monitoramento da rota; reconhecimento do destino. 

Já o termo Señalética, cunhado por Joan Costa (1998), se relaciona a sinais visuais 

que se direcionam ao usuário a fim de promover a informação de modo objetivo e 

instantâneo por meio de um código universal, como os conhecidos símbolos de banheiro 

masculino, representado por um ícone de um indivíduo de calças, e feminino, por uma 

mulher de saia, por exemplo. 

 

A señalética não impõe a atenção do público, não provoca impacto, nem 

recorre à atração estética. Talvez seja o exemplo mais significativo da 

comunicação funcional. Sua linguagem é predominantemente sintetizada, não 

discursiva e evita a retórica visual. Seu princípio é o da economia generalizada: 

máxima informação com o mínimo de elementos e com o mínimo de esforço 

do receptor para sua identificação e compreensão. Sua presença é silenciosa, 

sua ocupação é discreta, pode ou não ser utilizada, e deve desaparecer de 

imediato do campo de conhecimento do usuário. (VELHO, 2007, p.49) 

 

Vale ressaltar que Costa (1998) deixa claro que Señalética é diferente do conceito 

de sinalização. O autor traz em sua obra uma tabela com as principais diferenças entre 

esses dois elementos: 

 

Tabela 1: Distinções entre Sinalização e Señalética. 

SINALIZAÇÃO SEÑALÉTICA 

A sinalização tem como objetivo a 

regulamentação do fluxo de pessoas e veículos.  

A Señalética tem como objetivo identificar, 

regulamentar e facilitar o acesso das pessoas aos 

serviços em um espaço existente (interno ou 

externo) 

É um sistema que determina condutas 
É um sistema que fornece opções de ações. As 

necessidades determinam o sistema 

É um sistema universal, criado como tal 
É um sistema que deve ser criado ou adaptado 

para cada situação 

Os sinais independem dos problemas de 

itinerários 

Os sinais, e as informações escritas são 

consequência de problemas específicos 

O código de leitura é conhecido, a priori O código de leitura é parcialmente conhecido 

As placas são normatizadas e padronizadas e 

encontram-se disponíveis na indústria 

As placas são normatizadas e padronizadas pelo 

projetista, e são fabricadas especialmente 

É indiferente às características do entorno Está sujeita às características do entorno 

Fornece ao entorno características de 

uniformidade 

Fornece ao entorno características de identidade e 

diferenciação 

Não influi na imagem do entorno Reforça a marca ou imagem 

É restrita a ela mesma 
Pode se desdobrar em sistemas de identidade 

visual ou ser derivada deles 

Fonte: Costa (2008, s.n.) 
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Costa (2008) aponta as diferenciações entre sinalização e Señalética a fim de 

mostrar que a sua proposta possui características que são inovadoras em relação a 

sinalização, apresentando maior complexidade e expandindo o campo de ação da 

sinalização, firmando-se como um sistema de comunicação próprio. 

Com base nos conceitos de Wayfinding, que se trata da capacidade de localização 

em um espaço a partir do desenvolvimento da imagem ambiental, e de Señalética, como 

o funcionamento da informação objetiva e de modo automático a fim de promover uma 

melhor localização, pode-se começar a pensar a função do Design Gráfico Ambiental. 

Se, por um lado pensa-se o processo de localização a partir de um raciocínio que 

incorpora a imagem ambiental do espaço, e, por outro lado, a capacidade comunicativa 

de elementos que se inserem no ambiente, surge, então, uma terceira opção que alia a 

capacidade informativa enquanto elemento comunicativo em uma inserção direta no 

local, não mais como um elemento externo, como uma faixa, placa ou aviso que é alocado 

no espaço, mas sendo um componente fundamental do discurso imagético do próprio 

ambiente, tendo tanto a capacidade de orientar os transeuntes daquele dado espaço, 

quanto projetar sensações a partir de sua estética.  

O Design Gráfico Ambiental, conforme explana Velho (2007, p. 57-58), “deve 

fazer parte do planejamento dos espaços e das construções desde o início do processo. O 

sistema de sinalização não é aplicado em ambientes acabados, é concebido como parte 

integrante daquele espaço”. Ou seja, a partir da concepção do espaço com as noções 

comunicativas, o ambiente ganha sentidos que fazem com que o usuário interaja, 

concomitantemente, com a informação e o elemento arquitetônico, gerando uma 

pluralidade de manifestações que serão convertidas em percepção, e tendem a produzir 

um efeito positivo acerca daquele dado espaço por meio de uma interação inusitada. 

Ao atuar em um projeto, o designer gráfico ambiental articula com as cores, 

tipografias, formas, com a iluminação do próprio elemento arquitetônico, fazendo com 

que a arte plenifique seu sentido na estrutura física que lhe abriga. Mais do que noções 

artísticas, esse profissional deve ter conhecimento de orientação espacial em um sistema 

global que avalia a arquitetura, a informação e o design gráfico, pois, como afirma 

Ferrara, (2002, p. 55), “[...] o designer tem uma função não só abrangente, mas, sobretudo, 

integradora de um modo de pensar o espaço para qualificá-lo, para dar a coerência que o 

identifica”. 
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Vejamos alguns exemplos bem executados acerca do design gráfico ambiental: as 

imagens a seguir ilustram o interior do The Barbican Arts Centre, localizado em Londres, 

que trabalha de um modo bastante intenso as noções de arquitetura em associação ao 

design.  

 

Figura 1: Interior The Barbican Arts Centre – Chapelaria. 

 
Fonte: http://www.mindseye3d.com/Project/The-Barbican-Arts-Centre 

 

É possível observar que, mais que possibilitar que o usuário tenha acesso a 

informação, o ambiente garante que o indivíduo promova uma ampla interação com os 

elementos do espaço, tudo caminha em sintonia. Os armários se tornam colunas 

numeradas paralelas simetricamente à iluminação. A interação com esse espaço faz com 

que o transeunte capte os perceptos que se apresentam e desenvolvam um juízo perceptivo 

apurado a partir das luzes, das cores, dos tipos, formas que interagem em planos de 

verticalidade e horizontalidade. 

 

Figura 2: Interior The Barbican Arts Centre – Hall. 

 
Fonte: https://goo.gl/BfP2FP 

 

O hall do edifício apresenta um forte contexto significativo, evidencia-se que ele 

é demarcado por uma mensagem linguística na parede que se projeta em similaridade aos 

degraus que avançam pelo teto. Do mesmo modo, a direita da imagem, ao fundo, tem-se 
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a mensagem “theatre” – teatro –, ancorando o lugar e garantindo a identidade daquele 

espaço, bem como a percepção adequada do público: a mensagem linguística exerce essa 

função norteadora de fixar o entendimento do receptor quanto a localização específica do 

teatro naquela construção – assim como do próprio Hall.  

Mesmo em um simples direcionamento do tipo “Siga em Frente” – figura 3 – a 

composição harmônica do lugar gera uma ampla capacidade de executar sentidos 

simbólicos nos transeuntes. A projeção da seta indicativa sugere uma localização de 

maneira muito mais clara, rápida e objetiva do que uma placa, sua visualização pode 

ocorrer a longas distâncias e o entendimento se dá de maneira plena.  

 

Figura 3: Interior The Barbican Arts Centre - Corredor. 

 
Fonte: https://goo.gl/BfP2FP 

 

A disposição dos elementos identificadores dos andares é bastante curiosa e com 

grande qualidade de emanação. Para identificar o pavimento da construção são alocadas 

placas vazadas nas junções das paredes mostrando o número daquele determinado andar. 

Os algarismos tem a altura do pé direito de cada ambiente, tornando o objeto visível a 

maiores distâncias, assim como no caso da seta indicativa. 
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Figura 4: Interior The Barbican Arts Centre – Identificação dos andares. 

  
Fonte: https://goo.gl/3tWcUj 

 

O Barbican Arts Centre é apenas um entre tantos exemplos que se valem do design 

gráfico ambiental, situações das mais diversas mostram as possibilidades que essa 

atividade pode gerar e agregar valor ao ambiente, como por exemplo, neste outro 

construto em que a escada no hall de entrada do edifício elenca os espaços dispersos pelos 

andares de prédio: 

 

Figura 5: Escada com disposição de andares. 

 
Fonte: https://goo.gl/CmGPA2 

 

A sensação de se caminhar sobre a informação que se apresenta envolve o 

transeunte que, inevitavelmente, interage com o processo comunicativo instaurado no hall 
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de entrada. Esses perceptos são tão atrativos que não desenvolver um entendimento acerca 

dessa comunicação se faz uma ação dificultosa.  

Elementos mais simples, como a adesivação de paredes, já se torna suficiente para 

gerar um contexto amplamente comunicativo em associação ao espaço arquitetônico, 

produzindo lugares com uma ampla qualidade visual capaz de atingir de modo intenso o 

indivíduo e projetar um juízo perceptivo de bastante riqueza significativa naquele 

determinado espaço, como mostra a imagem a seguir com os pavimentos que a escada 

informava. 

 

Figura 5: Identificação dos Andares 

 
Fonte: https://goo.gl/CmGPA2 

 

A associação entre design e arquitetura por meio do design gráfico ambiental faz 

com que o ambiente emane sentidos cada vez mais passíveis de simbolização. O consumo 

visual realizado pelo observador gera percepções que tendem a ser muito mais positivas 

do que uma sinalização comum, com plaquetas e faixas, por exemplo, pois a articulação 

entre formas, cores, luzes e sombras, tipografias, entre outros, gera no espectador do 

ambiente uma capacidade interpretativa potencializada.  

A articulação entre a estética e a informação, neste sentido, gera um potencial 

amplificador aos signos do espaço urbano, que tendem a produzir um discurso mais 

efetivo perante os seus usuários. Consequentemente, a percepção se torna mais rápida e 

os perceptos que se expandem pelo ambiente passam a ser incorporados de modo pleno e 

entendidos com mais profundidade, garantindo uma imagem ambiental mais clara e 

funcional aos espaços que ganham diferentes significados e tornam-se lugares para os 

seus interpretantes. 
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Considerações Finais 

 

A presente pesquisa se configura como uma análise que apresenta alguns 

exemplos de design gráfico ambiental a fim de entender os potenciais perceptivos dos 

espaços urbanos, neste caso, de um modo mais adensado em ambientes internos de fluxo 

considerável. 

Entende-se que a percepção ocorre por meio de três níveis: o percepto, o 

percipuum e o juízo perceptivo. Os espaços da cidade estão repletos de signos potenciais 

que aguardam interpretação, os perceptos se expandem em diferentes modos sinestésicos 

que faz ver, sentir e interpretar todo e qualquer tipo de informação que se apresenta aos 

olhos, ouvidos, nariz, boca e mãos.  

Para além da capacidade de entendimento, o juízo perceptivo leva a uma 

racionalização prática do ambiente, fazendo com que cada pessoa desenvolva uma ação 

intelectual sobre esses signos que emanam pelas ruas e construções. 

O design gráfico ambiental é uma ferramenta que vem sendo utilizada em muitas 

construções de grandes proporções e proporcionado novas experiências perceptivas. A 

sua utilização tende a uma variação no poder de emanação do ambiente para níveis mais 

altos. Essas projeções, pode-se dizer, tendenciam a sentidos mais positivos do que as 

experiência cotidianas com os edifícios comuns, gerando assim, uma maior possibilidade 

de envolvimento do edifício com o seu público, situação vital para diversas marcas. 

Por fim, vale ressaltar que este trabalho se apresenta enquanto o início de um 

Projeto de Pesquisa, voltado, a priori, a um levantamento bibliográfico inicial, que será 

desenvolvido e aprofundado nos próximos meses, analisando o potencial comunicativo 

de determinadas construções do município de Cascavel, localizada na região oeste do 

Paraná. 
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