UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
Leonardo Miranda Abdon - 201404340038

PROJETO DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA E FACHADA
- MCA: MUSEU DE CULTURA AFRICANA

BELÉM
2016
1

Conteúdo
Memorial .....................................................................................................................................3
Referências e Inspirações ........................................................................................................5
Logomarca..................................................................................................................................8
Plantas e Fachada ..................................................................................................................13
Itens Auxiliares.........................................................................................................................16
Estantes de Exposição .......................................................................................................16
Placas e Outros Indicativos ................................................................................................16
Uniformes .............................................................................................................................17
Sacola ...................................................................................................................................18
Pôsteres ................................................................................................................................19
Folders ..................................................................................................................................20
Banners.................................................................................................................................21
Carro da Empresa ...............................................................................................................22

2

Memorial
Como projeto da disciplina Representação e Expressão IV, a mim foi sorteada
a criação de logomarca e afins, assim como a fachada, de um museu de cultura
africana.
As primeiras ideias que tive em relação ao projeto se resumiram a formas,
cores e a união desses elementos em repetições, como em um mosaico. As formas
eram silhuetas de rostos, assim como a forma geométrica do triângulo, devido às
inúmeras relações que o polígono tem com a África (mais ressaltada na forma dos
diversos tecidos africanos e das pirâmides do Egito). Nesses moldes, a primeira
logomarca surgiu com a sigla em fonte sóbria e grossa para "Museu de Cultura
Africana", mais a união de três triângulos de cores vermelho, laranja e amarelo.
Em outra aula da disciplina, o professor responsável, Luciano Oliveira, trouxe
diversos livros de design de logomarcas e ambientes, e nele achei diversos museus
que utilizam siglas em seus nomes, tendo maior destaque o Museum of Arts and
Design, o "MAD". Utilizando-se de formas geométricas retas e curvilíneas, foi formada
a sigla do dito museu, tendo seu nome por extenso abaixo da sigla, que viria a ser o
nome do museu. Desde então, fora definido o nome do meu museu: "MCA", o "Museu
de Cultura Africana".
Ficava em questão, agora, a junção da sigla, ainda em fonte sóbria e grossa,
com o símbolo que representaria o museu. Me desprendi dos triângulos que iniciaram
o projeto e procurei outras relações com a África: desenhos rupestres, máscaras
tribais e representações das pelagens de animais, como zebra e girafa. Entretanto,
retornei aos triângulos no final, apenas com uma adição: como eu poderia trabalhar
com eles. E se eu usasse os triângulos para criar um tecido, como originalmente
planejava? Ou criar um padrão como se eu estivesse imitando uma pelagem animal?
Ou criar figuras humanas só com triângulos? Eu aprendi que podia criar qualquer um
dos outros temas vinculando o projeto só a um que os englobasse. E assim o fiz: defini
o tema central do museu nos triângulos, procurando sempre criar formas e desenhos
com eles.
Com esse pensamento em mente, mais uma vez dei uma estudada em
logomarcas de museus. Muitos utilizavam artifícios que caracterizavam seu conteúdo,
suas exposições, em seus nomes. Utilizando o "MAD" citado anteriormente, suas
letras, quando cortadas ou giradas, formavam a mesma forma: o "A" da própria sigla,
remetendo que tudo, até a própria letra, poderia virar "arte". Considerando que o
museu é dedicado às artes e ao design, ter letras diferentes que formam o mesmo
símbolo, a mesma "arte", é algo bem característico. Voltando ao meu projeto, observei
que a fonte que tinha usado para a sigla "MCA" era totalmente descaracterizada da
temática do museu. Na minha visão, tal fonte seria apropriada a um museu mais
contemporâneo ou mais sério, algo como museu do automobilismo ou das forças
militares. Novamente fui ao estudo da cultura africana até que novamente cheguei nos
triângulos. Por acidente, ao desenhar um triângulo equilátero, percebi que os próprios
polígonos poderiam formar letras. Com base nisso, criei, usando o programa SketchUp
da Google, o alfabeto inteiro e também os números só utilizando triângulos. Estava,
enfim, criada a logomarca do museu MCA: uma brincadeira com o tema (triângulos),
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com o nome (sigla) e com o que pude abstrair da cultura visual da África (cores
quentes, os tecidos, as pelagens de animais, construções históricas).
Para a fachada, eu antes imaginava algo completamente descaracterizado, um
retângulo grande adornado com a logo MCA envolta de diversos tecidos, fotos e
outros elementos chamativos de cores vermelha, amarela, laranja e marrom.
Entretanto, mesmo com a projeção feita no SketchUp e aprimoramento feito no Adobe
Photoshop CS6 Extended e Microsoft Paint, a forma não me agradava. Não queria que
o museu de cultura africana, que deveria remeter à animação, à luta, à história de um
continente tão castigado e ainda assim tão cheio de vida, fosse contido numa massa
cúbica, sem mais nenhum detalhe, sem sentimento de grandeza que a África possui, a
não ser que fosse utilizado pé direito muito alto. Desde modo, antes de criar a
fachada, resolvi criar a planta do museu.
Levando em conta que museus são áreas que estimulam as pessoas a
percorrer por toda sua extensão para conhecer as obras expostas e todo o conteúdo
do lugar, eliminei o primeiro modelo de planta, que era uma espécie de desenho
rupestre humano. Esse desenho não possuía o caráter circular que eu desejava num
museu, ou seja, tinha diversas alas, mas não possuía ligação entre elas, fazendo o
visitante retornar ao hall de entrada para visitar outra ala, e assim repetindo o
processo até acabar. Na segunda planta eu consegui implantar um triângulo depois do
hall de entrada, dessa forma os visitantes poderiam percorrer o contorno do triângulo e
dar uma volta nele, chegando novamente ao hall ao final do passeio, sem necessidade
de corredores ou qualquer caminho que confundisse as pessoas. Desse ponto, fiz
alterações menores: diminuí o hall, adicionei o que viria ser uma praça de eventos no
centro do triangulo e um espaço para uma praça de alimentação e lojinhas. Com a
planta pronta, minha atenção virou-se para a fachada.
Depois de tentar diferentes formas, percebi que o museu estava escuro através
de renderização. Assim, apliquei telhado de vidro e cúpulas para iluminar melhor o
local, e daí surgiu a ideia para a fachada. Decidi escrever "MCA" como se fossem
janelas na fachada. Cheguei nesta conclusão porque não queria utilizar metal nem
madeira, mas estava receoso em usar pedras como mármore. O resultado ficou
melhor do que eu esperava, pois no interior o desenho da sigla "MCA" iluminava o piso
do hall com a luz do sol, criando tanto uma mistura de luz quanto uma "brincadeira"
com a construção, o que o professor estimulava a fazer com as formas e com a
construção.
Com a logomarca e fachada prontas, segui para os diversos elementos
necessários. Já que museus não possuem cartão de visita, foquei nos pôsteres e
folhetos estampavam a marca (a sigla MCA) e mosaicos do tema principal (triângulos),
assim como brincadeiras com o próprio formato: o folheto é um triângulo pequeno e
cheio de dobras; quando aberto, revela as letras da sigla e o conteúdo do folheto,
convidando as pessoas a visitar as exposições normais e as especiais do museu. O
mesmo jogo de mosaico e sigla foi utilizado na sacola planejada para a área das lojas
e nos uniformes dos empregados do local. O interior do museu foi revestido com
placas e direções que também seguem o tema dos triângulos, direcionando os
visitantes utilizando-se das três pontas do polígono. Até mesmo os símbolos do
banheiro foram inteiramente feitos em triângulos. O destaque dessa seção de itens
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auxiliares do museu fica para o carro da empresa, na minha opinião. Tudo até então
fora criado utilizando os programas de computação Google SketchUp, Adobe
Photoshop CS6 Extended e Microsoft Paint: todos programas voltados para desenho e
projeto. Mas para o carro, eu não possuía programa algum. No SketchUp eu não achei
modelos para se trabalhar e não queria utilizar imagens em 2D como plano de
desenho. Desse modo, apelei para uma ferramenta muito pouco usual para uma
projeção desse calibre: um jogo de computador. Need For Speed é um jogo de corrida
que permite aos jogadores personalizar o seu carro como bem entender e foi
utilizando esse jogo que pude criar o carro do museu do jeito que eu imaginava.
Finalizando, segue nas páginas seguintes as inspirações e o processo de
criação do museu até seu estado atual. O MCA, Museu de Cultura Africana, está de
portas abertas!

Referências e Inspirações
Neste tópico inclui as imagens do tecidos africanos, principais inspirações para
esse projeto, e os projetos de arquitetura em que me baseei para criar a planta do
museu, que são do Grande Museu do Egito no Egito e do Novo Museu Egípcio no
Cairo. Também coloquei a marca do Museum of Arts and Design e sua desconstrução,
para mostrar o jogo de formas que me inspirou a também fazer algo do tipo na logo do
MCA.
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Logomarca
Como foi falado no memorial, o trabalho até a logomarca final foi um tanto
demorado e cheio de desenhos a mão. Infelizmente, alguns se perderam devido a
chuvas, mas o que permaneceram ilustram bem o processo de criação.
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Logomarca final
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Alfabeto e números criados no SketchUp
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Plantas e Fachada
Como mencionei no memorial, eu primeiro fiz a planta baixa para então
prosseguir para a fachada, pois eu não tinha ideia de como a última ficaria sem que o
museu fosse um cubo gigante. Deste modo, colocarei as plantas como processo de
construção da fachada.
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Fachada Finalizada

Interior do Museu (Hall de Entrada)

Detalhe Interno. Essa seria o salão de eventos. Me inspirei no salão aberto do polo joalheiro
São José Liberto para criar este aqui.
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Itens Auxiliares
Aqui estão listados os itens que se utilizam da logomarca e diversos outros itens
temáticos criados para complementar o trabalho, ou incrementando a marca ou unindo-a a
elementos do museu.

Estantes de Exposição

Placas e Outros Indicativos

Placas dos Banheiros. A vermelha (superior) é a do banheiro feminino, e a amarela
(inferior) é do masculino.
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Uniformes
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Sacola
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Pôsteres
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Folders

Imagem que descreve como o folder deve ser dobrado.
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Banners
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Carro da Empresa
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