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Notas Premliminares

Esta tese está escrita sob o abrigo do Novo Acordo Ortográfico de 1990 e segue as normas 
da variante brasileira do português. Optou-se por utilizar o Novo Acordo Ortográfico 
por ter sido aprovado pela maior parte dos países lusófonos e por já estar legalmente em 
vigor tanto no Brasil como em Portugal. A variante brasileira é utilizada por ser o estilo 
que o autor domina e por considerar que escrever em português europeu não se resume 
apenas a diferenças na grafias de algumas palavras, mas também na construção de frases e 
lexicais.

As palavras japonesas estão sempre em itálico, independente se seu uso seja comum na 
língua portuguesa. Houveram situações em que a palavra original japonesa foi flexionada 
para obedecer a concordância, porém manteve-se o itálico para reforçar sua origem. O 
estilo Hepburn foi utilizado para transcrever as palavras japonesas para caracteres 
romanos. Os nomes de cidades japonesas foram mantidos na grafia mais recorrente (usou-
se Tokyo, ao invés de Tóquio ou Tōkyō). As traduções que há nesta tese foram realizadas 
pelo próprio autor, exceto em situações quando outro autor é creditado. O estilo Harvard 
foi utilizado para citações e referências bibliografias. 

Designers, fotógrafos, ilustradores, artistas, teóricos e demais profissionais tem seus 
primeiros e últimos nomes citados no momento em que aparecem pela primeira vez no 
corpo do texto (exceto quando seu nome aparece como citação entre parênteses). No caso 
dos japoneses ligados ao desenvolvimento do design gráfico, a data de nascimento 
também foi adicionada para facilitar a contextualização cronológica. O nome completo 
de todos os nomes envolvidos nesta investigação e a respectiva página em que foram 
citados pode ser consultado no Índice Onomástico.  
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Resumo

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea: o Kawaii, 
a Tipografia e o Flatness Interpretados Sob um Olhar Sociocultural, Estético e 
Histórico.

A interpretação de imagens é um processo que pode ser realizado de diferentes formas e 
níveis de detalhamento. Posto de outra maneira, cabe a quem analisa buscar na imagens 
informações que sejam a si relevantes consoante o objetivo da análise. Uma percepção 
mais integral da imagem, requer uma abordagem transdisciplinar que transcende a área da 
linguagem visual. Para esse fim, a investigação sociocultural, histórica, estética, econômica 
e política de uma sociedade abrirá novas perspectivas para compreender tanto o lado da 
produção como consumo de imagens.  

Um panorama da evolução da comunicação visual japonesa anterior à Segunda Guerra 
Mundial servirá de apoio teórico para iniciar uma contextualização mais profunda acerca 
das questões socioculturais, históricas e econômicas do Japão. Em seguida, essas 
informações serão aplicados para analisar características da comunicação visual japonesa, 
em uma espécie de busca de traços socioculturais materializados nas mídias impressas. 
Investigações prévias e um inquérito dirigido a professores e profissionais envolvidos com 
a área da comunicação visual serviram de base no direcionamento dos assuntos abordados 
nesta investigação. Assim, para além da contextualização histórica da cultura visual 
japonesa e obtenção de dados primários sobre assuntos relacionados ao design gráfico 
japonês já citados, esta tese dedica-se a explorar três características culturais e visuais 
presentes no design gráfico japonês, nomeadamente: o kawaii, a tipografia e o flatness. 
Cada um desses três elementos possui um capítulo exclusivo e dedicado ao 
desenvolvimento de explicações e análises contextualizadas que contam com apoio 
teórico de fontes primárias e secundárias de informação obtidas através entrevistas, 
inquéritos, informações e imagens obtidas através de pesquisa de campo além de diversas 
fontes bibliográficas.

A investigação mostra que há elementos socioculturais e históricos peculiares à sociedade 
japonesa que são detectáveis nas imagens produzidas para fins publicitários. Apesar do 
interesse nas linguagens visuais europeias, os designers japoneses mantiveram um 
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equilíbrio entre a influência gráfica estrangeira e sua própria cultura visual. Verificou-se 
também, através de análise por amostras, que o flatness é uma característica frequente na 
comunicação gráfica japonesa contemporânea. Contudo não é uma manifestação visual 
tão específica à cultura japonesa como o kawaii e o sistema de escrita, embora está 
presente na cultura visual japonesa desde as mais antigas obras de artes como sumi-e, 
ukiyo-e e rinpa.

Conclui-se que investigar as questões socioculturais japonesas é parte essencial para 
compreender o modo de operação e a intenção na comunicação visual para o público. Isso 
aplica-se especialmente ao se tratar de uma cultura gráfica restrita e pouco divulgada 
academicamente como a japonesa. Pode-se também concluir que é possível detectar na 
comunicação visual urbana traços culturais de um povo e que um estilo gráfico, a 
princípio exótico ao observador, pode ser compreendido pelo viés etnológico, econômico, 
histórico e sociocultural da sociedade em que ocorre. 

Palavras-chave: Comunicação Visual; Japão; Sociedade e Cultura; Kawaii; Flatness.
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Abstract

Analysis and Interpretation of Contemporary Japanese Graphic Communication: 
Kawaii, Typography and Flatness Interpreted from a Sociocultural, Aesthetic and 
Historical Point of View

Image interpretation is a process that can be accomplished in different ways and at different 
levels of detail. In other words, it is up to the researcher to seek for information that is relevant 
to him or her according to the purpose of the analysis. A more comprehensive perception of the 
image, requires a transdisciplinary approach that transcends the area of visual language. To 
this objective, a research about sociocultural, historical, aesthetic, economic, and political 
issues open new perspectives for a better understanding of production and image consumption.

An overview of the evolution of the pre-World War II Japanese visual communication will 
provide theoretical support to start a deeper contextualization about the socio-cultural, 
historical,  and economic issues in Japan. Then, this information will be used to analyze 
characteristics of the Japanese visual communication, in a kind of pursuit of socio-cultural 
traits embodied in the printed media of Japan. Prior studies developed by the researcher and 
a survey done among teachers and professionals involved in the field of visual communication 
formed the basis to better choose the subjects discussed in this research. Thus, in addition to 
the historical context of Japanese visual culture and gathering of primary data on issues 
related to Japanese graphic design,  the aim of  this thesis is to exploring three cultural and 
visual features present in Japanese graphic design: kawaii, typography, and flatness. Each of 
these three elements has a chapter dedicated to the development and explanations,  and 
contextualized analyzes that rely on theoretical support of primary and secondary sources of 
information obtained through interviews, surveys, information,  and images obtained 
through field research as well as various kinds of bibliographical sources.

This study shows that there are socio-cultural and historical elements peculiar to Japanese 
society that are detectable in the images produced for advertising purposes. Despite the interest 
of Japan in European visual languages, Japanese designers have maintained a balance 
between foreign graphical influence and Japan’s visual culture. It was also verified through 
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samples analysis that the flatness is a common feature in modern Japanese graphical 
communication. However, it is not a visual manifestation as specific to Japanese culture as 
kawaii and the Japanese writing system, although this is common in Japanese visual culture 
from the earliest works of art as sumi-e, ukiyo-e and rinpa.

It is concluded that Investigation of Japanese socio-cultural issues is essential for 
understanding the mode of operation and the intention in visual communication to the 
Japanese public. This applies especially to a graphic culture not broadly studied in academia 
as the Japanese contemporary graphic design and visual communication. It can be also 
concluded that it is possible to detect in urban visual communication cultural traits of a 
nation and its people. Also, a graphic style at first exotic to the observer can be understood by 
ethnological, economic, historical, and socio-cultural bias of the society in which it occurs.

Keywords: Visual Communication; Japan; Society and Culture; Kawaii; Flatness.
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Glossário de Termos

Aidoru Termo moderno para “ídolos” na cultura pop japonesa.

Anime No Japão define qualquer tipo de animação ou desenho animado. No 
ocidente o termo define as animações originárias do Japão

Ashi (kanji) Elementos que se encontram na parte inferior da área do kanji.

Bijin Termo japonês para “pessoa bela”. utilizado com mais frequência para 
mulheres.

Bijin-ga Imagens de mulheres bonitas. Temática que foi popular nas gravuras 
ukiyo-e durante o período Edo. Esse termo pode ser utilizado para as 
imagens atuais que retratam mulheres com roupas ou estilo 
tradicionais. 

Bijutsu Termo japonês para “Arte” ou “Belas Artes”. Palavra formada pelos 
caracteres “Belo” e “Arte”

Bijutsu Kōgei Artes e ofícios

Bunjinga Pinturas ao estilo chinês feitas por pessoas cultas, porém não pintores 
com treinamento formal. Similar ao termo “nanga”.

Bunraku Teatro de bonecos ao estilo japonês. O espetáculo de bunraku possui 
três vertentes artísticas: música, declamação e a manipulação teatral dos 
bonecos.

Butō Arte performática japonesa criada após a Segunda Guerra Mundial no 
Japão. Consiste em movimentos expressivos.

Densha Comboio, trem.

Dentsu Considerada a maior agência de publicidade do Japão.

E Termo japonês para “imagem”, “desenho” ou “quadro”.

Ebira Similar a “hikifuda”.

Edomoji Nome dado a diferentes estilos tipográficos utilizados tradicionalmente 
no período Edo.

Emoji No Ocidente é conhecido como smileys. São caracteres ou códigos que 
mostram imagens no lugar de letras para humanizar a comunicação 
textual.

Erokakkoi A tradução literal seria “meigo erótico”. É uma mistura entre o padrão 
erótico ocidental aplicado à imagem meiga das japonesas. 
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Furigana Pequenos caracteres em hiragana que indicam a leitura (som) de 
determinado kanji. São colocados em tamanhos reduzidos ao lado ou 
sobre o caractere em questão.

Ga Semelhante a “E”. Termo japonês para “imagem”, “desenho” ou 
“quadro”.

Gairaigo Termo japonês para “estrangeirismo”

Gigei Arte técnica, técnica artística. Termo genérico que englobava as Belas 
Artes e artes aplicadas.

Haiku Tipo de forma poética que, na sua forma tradicional, consiste de três 
linhas de texto com cinco, sete e cinco caracteres respectivamente. A 
natureza é a temática principal.

Hanafuda Baralho japonês usado em diversos jogos de cartas. A tradução literal é 
“carta de flores”.

Handakuten Sinal diacrítico que é colocado em determinadas sílabas do hiragana e 
katakana.

Hànzi Nome dado aos caracteres chineses que vieram a ser adotados no Japão 
sob o nome de kanji.

Harajuku Região de Tokyo popular pela concentração de adolescentes e lojas 
especializadas em moda e em artefatos dirigidos aos jovens.

Hashi Talheres japonêses feitos tradicionalmente de madeira, bambu. 
Utilizam-se aos pares. 

Hello Kitty Personagem infantil criada em 1974 pertencente à Sanryo que explora 
sua imagem em diversos produtos ao redor do mundo. 

Hen (kanji) Elementos que se encontram à esquerda da área do kanji.

Higemoji Estilo tipográfico no qual as terminações dos caracteres possuem 
marcas acentuadas do pincel. Popular no período Edo.

Hikifuda Antigos folhetos publicitários japoneses produzidos em série através de 
xilogravuras. Normalmente era deixado um espaço em branco para 
personalização posterior feita pelos comerciantes.

Hiragana Sistema de escrita silábico da língua japonesa utilizado para palavras 
japonesas, junto aos kanji e para finas gramaticais diversos (preposições, 
proposições, flexões verbais etc).

Iesu Pronúncia japonesa para a palavra “Jesus”.

Kabuki Forma tradicional e popular de teatro japonês desenvolvido no período 
Edo. Foi considerado Patrimônio Intangível da Humanidade em 2005 
pela UNESCO.

Kagomoji Estilo tipográfico com traços espessos que preenchia quase a totalidade 
da área destinada a cada kanji. Popular no período Edo.
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Kakuji Estilo tipográfico de característica geométrica, composto apenas de 
traços verticais e horizontais.

Kamae (kanji) Elementos que se encontram ao redor da área do kanji.

Kamon Emblemas que, além da finalidade decorativa, era utilizado para 
identificar famílias.

Kana Nome dado aos sistemas silábicos de escrita japonesa, nomeadamente o 
hiragana e katakana. 

Kanji Sistema de escrita da língua japonesa composta por milhares de 
caracteres logográficos provenientes da China.

Kanmuri (kanji) Elementos que se encontram na parte superior da área do kanji.

Kanō (escola) Famosa escola de pintura japonesa fundada no século XV por 
Masanobu Kanō. Os temas recorrente das pinturas eram animais e 
paisagens naturais. Traços finos, figuras detalhadas, cores e fundos 
dourados são algumas das características visuais das pinturas desse 
estilo.

Kanso Simplicidade.

Kaowayushi Palavra que posteriormente deu origem ao termo “kawaii”. Significa “ser 
atrativo” ou ter “rosto corado”.

Karaoke Palavra composta pelos termos “orquestra vazia” para definir versões de 
músicas sem o vocal para poderem ser cantadas por pessoas como forma 
de entretenimento. 

Katachi Termo japonês que designa “forma”.

Katakana Sistema de escrita silábico da língua japonesa utilizado para termos 
estrangeiros, onomatopeias ou para dar destaque a um determinado 
trecho do texto

Kawayushi Ver “Kaowayushi”.

Kimo kawaii Subgênero do kawaii que consiste no estilo meigo misturado com algo 
assustador, nojento, que provoca aversão.

Kimono Vestimenta tradicional japonesa.

Kirisutu Pronúncia japonesa para a palavra “Cristo”.

Kōgei Artes industriais.

Kōgyō Artes industriais. Semelhante ao termo “kōgei”.

Konekoji Literalmente “caractere gatinho”. Maneira meiga de escrita dos 
caracteres japoneses. Está diretamente relacionado com a cultura 
kawaii.

Kyushu (ilha) Terceira maior ilha do arquipélago japonês. Situa-se na região sul.
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Ma Termo japonês para “espaço” ou as relações entre espaço físico e 
temporal.

Makoto Sinceridade, fidelidade.

Man'yōgana Antigo sistema de escrita que utilizava caracteres chineses para 
representar os sons da língua japonesa. No man'yōgana a semântica do 
caractere logográfico era ignorada, apenas o som era aproveitado. 
Posteriormente os sistemas silábicos katakana e hiragana foram criados 
para essa função.

Manga Banda desenhada, história em quadrinhos. No Ocidente designa as 
obras feitas no Japão ou ao estilo japonês.

Maruiji Estilo de escrita com caracteres arredondados, originalmente utilizado 
pelas jovens japonesas. Também se pronuncia maruji ou marumoji. Está 
diretamente ligado à cultura kawaii.

Meri hari É um termo que pode ser traduzido como “contraste” ou “ritmo”, no 
sentido que há que se mensurar forças, por vezes contrastantes como 
tensão e relaxamento, para se atingir um ponto de equilíbrio e criar 
interesse na comunicação (musical, visual, corporal, textual etc). 

Moji-e Desenho feito a partir do uso de caracteres, desenho com letras.

Mu Termo japonês para “vazio”, “nada”, “vazio”. Está relacionado com “ma” e 
os ensinamentos de meditação do “zen”.

Mukokuseki Ausência de características que possam definir nacionalidade. 
Neutralidade. Conceito utilizado para definir a subtração de 
características japonesas que poderiam não ser bem recebidas no 
mercado internacional.

Mushin Termo japonês para “mente vazia”. Pode estar relacionado ao 
desprendimento do ego. Está relacionado com o “zen”.

Mushin Literalmente “sem mente” ou “sem coração”. É um estado de espírito 
livre de pensamentos ou pré-concepções.

Nanban-e Termo japonês para as primeiras pinturas ocidentais levadas ao Japão 
pelos jesuítas e franciscanos no século XVI.

Nanga Ver termo “bunjinga”.

Nattō Alimento à base de grãos de soja fermentado.

Nihonga Nome dado aos estilos de pintura tipicamente japonesa.

Nihongami Penteado feminino japonês tradicional.

Nihongo Língua japonesa.

Noripiigo Modo de falar inventado por Noriko Sakai (Nori P)que modificava 
palavras utilizando a sílaba “pii”. 
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Nyan nyan suru Gíria da década de 1970-80 que significa “fazer sexo”. Consiste na 
junção do verbo fazer (suru) com a onomatopeia para designar o som 
do miado felino.

Nyou (kanji) Elementos que se encontram na parte inferior esquerda da área do 
kanji.

Onna Termo japonês que significa “mulher”.

Onna-e Imagens femininas (fotografia, pintura, xilogravura).

Otaku Fã incondicional de elementos da cultura popular japonesa. Mais 
comumente, anime, video games e manga. Há, contudo, grupos de 
otaku obcecados sobre outros temas. Em algumas situações, esse termo 
pode ser considerado pejorativo.

Período Edo Período histórico japonês compreendido entre os anos de 1603 à 1868. 
Corresponde a um período de relativa paz interna que permitiu o 
florescimento das artes e melhorias na infra-estrutura das cidades 
japonesas. Foi um período de isolamento japonês em relação ao outros 
países.

Período Heian Período histórico japonês compreendido entre os anos de 794 à 1185 
que coincide com o período de grande riqueza cultural e ascensão dos 
samurais.

Período Jōmon Período pré-histórico japonês compreendido entre os anos de 13.000 à 
300 AEC.

Período Kofun Período histórico japonês compreendido entre os anos de 250 à 538. 
Caracteriza-se pela religião xintoísta. A introdução do budismo em 538 
dá início a outro período histórico japonês (Asuka).

Período Meiji Período histórico japonês compreendido entre os anos de 1868 à 1912 
que coincide com o período de modernização e internacionalização 
japonesa.

Período Taishō Período histórico japonês compreendido entre os anos de 1912 à 1926. 
Período de ampla democracia e liberdade que precedeu o militarismo 
do período Meiji.

Período Yayoi Período histórico japonês compreendido entre os anos de 300 AEC à 
300 EC. Início da agricultura e utilização de ferro e bronze no Japão.

Rinpa Grupo de pintores que seguiam um estilo específico de pintura que 
ficou famoso pelas obras de Ogata Kourin. A segunda sílaba do nome 
de Kourin foi utilizado para batizar esse estilo de pintura como “Escola 
de (Kou)Rin”.

Rōmaji Nome dado aos caracteres romanos (latinos).

Sabi Conceito derivado do budismo que significa ferrugem, beleza que vem 
com a idade. 

Sakura Flor da cerejeira. É um dos símbolos nacionais do Japão. 
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Samurai Guerreiro. A palavra tem origem no verbo “saburau” que significa 
“servir.

Senryu Similar ao “haiku” na sua forma, contudo a temática principal é voltada 
à natureza humana com toques humorísticos.

Shimaguni konjo Mentalidade de isolamento por partes dos japoneses por viver em um 
país isolado geograficamente.

Shinjuku Bairro / Distrito de Tokyo considerado o centro comercial e 
administrativo da cidade com edifícios e lojas de alto padrão.

Shinkansen Comboio / Trem de alta velocidade.

Shirake sedai Termo que significa “geração indiferente” ou “geração apática”. Geração 
nascida a partir logo após o fim da Segunda Guerra, filhos dos que 
ajudaram na reconstrução do Japão.

Shizen Relacionado à natureza, espontaneidade, originalmente livre da 
intervenção humana. 

Shodō Pintura caligráfica tradicional.

Shōjo Jovem mulher que ainda não atingiu a idade adulta. Seu uso moderno 
no Japão está relacionado à subcultura das jovens colegiais e e explorado 
comercialmente na música, revistas, moda etc.

Shunga Arte erótica / pornográfica japonesa feita em xilogravura em sua grande 
parte. A tradução literal dos caracteres que formam esse termo é 
“imagem da primavera”. Foi popular no período Edo.

Soft power Termo político-econômico que significa poder brando, poder suave. 
Influência indireta por meios culturais.

Sumie Técnica de pintura que utiliza apenas tinta preta dissolvida em água. A 
caligrafia é um elemento presente em muitas pinturas desse estilo.

Sumō Esporte nacional japonês. Estilo de luta com ligações religiosas ao 
xintoísmo.

Sumōmoji Estilo tipográfico utilizado nos cartazes de Sumō.

Superflat Termo criado no início dos anos 2000 por Takashi Murakami para 
definir sua linguagem artística. A característica principal é as cores 
chapadas, sobreposições de camadas, uso de imagens comerciais. É 
evidente a influência da estética manga e anime nas obras do Superflat.

Tare (kanji) Elementos que se encontram na parte superior esquerda da área do 
kanji.

Tonkatsu Espécie de carne de porco à milanesa com molho específico à culinária 
japonesa.

Tsukuri (kanji) Elementos que se encontram à direita da área do kanji.
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Ukiyo-e Estilo de xilogravura que se tornou popular a partir do século XVII. A 
tradução da palavra em português é “imagens do mundo flutuante”, 
fazendo referência a transitoriedade da vida e a efemeridade das coisas.

Uta-e Pintura que ilustrava determinado trecho de um poema. Ambos, texto e 
desenho, faziam parte da pintura.

Wa Harmonia.

Wabi Conceito derivado do budismo que significa rústico, simplório, 
imperfeito.

Yakuza Máfia japonesa.

Yamato-e Tipo de arte considerada tipicamente japonesa. Yamato é outro termo 
para definir “Japão” ou algo japonês.

Yōfūga Pinturas ao estilo ocidental executadas por artistas japoneses antes do 
período Meiji.

Yōfuuga Pinturas e gravuras japonesas criadas sob influência das artes ocidentais.

Yōga Pinturas ao estilo ocidental executadas por artistas japoneses durante o 
período Meiji.

Yosemoji Estilo tipográfico normalmente utilizado nas entradas de 
estabelecimentos comerciais no período Edo.

Yoshiwara Distrito / bairro boêmio e zona de prostituição da cidade de Edo (atual 
Tokyo).

Yuru-kyara Mascotes com características meigas/infantilizadas que representam 
entidades empresarias e governamentais como cidades, polícia. O 
objetivo principal é a de relações públicas.

Zen Conjunto de filosofias provenientes dos ensinamentos budistas que 
valoriza o poder da meditação, da harmonia, simplicidade e auto-
controle.

Zuan Antigo termo japonês que era utilizado para definir o conceito de 
design e desenho (no sentido técnico).

Zuan Moji Desenho de letra, design de tipos.

Zuana-ka Antigo termo para designer.
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Introdução Geral

Esta tese é o resultado de uma investigação multidisciplinar acerca do design gráfico 
japonês, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com ênfase nos trabalhos gráficos 
do século XXI. O foco central é o design gráfico, porém a abordagem nas análises dos 
trabalhos gráficos é frequentemente ampliado, ora para questões socioculturais, 
antropológicas, econômicas, políticas, neurológicas e históricas, ora para questões 
puramente visuais, morfológicas e de sintaxe da linguagem visual. Esse procedimento é 
necessário por causa do tema em si e da relação entre a comunicação visual e a sociedade 
na qual ela é vinculada. As preferências estéticas, como é sabido através da história da arte, 
são resultado de diferentes épocas, sociedades e contextos históricos. A fruição estética é 
dependente de informações externas à obra. Da mesma forma, para a compreensão 
integral de um objeto artístico, informações exteriores à obra são necessárias. 

O estudo de imagens de culturas remotas, seja pela distância geográfica, seja pela cultural, 
necessita de uma abordagem direcionada na integração de dados relevantes externos à 
obra para que se possa formar opiniões o mais livre possível de preconceitos culturais. 
Essa preocupação com a interpretação das culturas orientais já foi intensamente debatida 
nas publicações sobre orientalismo, no qual Edward Said (2004) é um dos nomes de 
destaques na contemporaneidade. Outros autores como John James Clarke (2003), Yuko 
Kikuchi (2004), Kristen Lambertson (2008), A. L. Macfie (2002) e Brian Turner (2003) 
já demonstraram que as sociedades orientais possuem particularidades etnológicas e 
culturais que não possuem paralelo no Ocidente, invalidando a tentativa de explicar 
determinados fenômenos a partir de uma cultura exterior. 

No caso do Japão, esses diversos estudos orientalistas podem gerar uma reação, ou um 
auto-orientalismo, que pode ser entendido como a construção de uma identidade que é 
baseada e dependente das comparações com as ideias concebidas pelos orientalistas no 
Ocidente (Iwabuchi, 1994). Logo, analisar design gráfico é um exercício de inicialmente 
se afastar do design gráfico e procurar nessas imagens traços culturais que forneçam ao 
investigador orientações para que possa contextualizar com eficiência o que é apresentado 
na peça gráfica. E os estudos sobre antropologia da imagem necessitam de informações 
diversificadas para criar um mapa cultural que contextualize tanto o designer gráfico, seu 
trabalho e o público para o qual a mensagem visual é endereçada. 
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Esta tese não pretende ser uma espécie de manual para leitura de imagens japonesas, mas 
sim propor um humilde avanço no conhecimento acerca das imagens contemporâneas 
japonesas que são produzidas pelos designers gráficos. Para isso é proposto o enfoque em 
dois fenômenos culturais japoneses que são peculiares àquele país: o fenômeno cultural 
kawaii e o sistema de escrita. Um terceiro elemento teórico é proposto, que é a linguagem 
flat. Esse item está conceitualmente separado dos dois anteriores por se tratar de uma 
linguagem majoritariamente gráfica e utilizada em diversas culturas. Porém, o estilo visual 
flat no design gráfico japonês é frequentemente utilizado e está também relacionado com 
a estética kawaii. Para suportar essa afirmação foi feita uma extensa análise com a 
finalidade de detectar a frequência com que o flat ocorre na comunicação visual japonesa. 
Para dar suporte teórico a esses três itens, dedicou-se um espaço nesta investigação para 
contextualizar a evolução gráfica da comunicação visual japonesa desde as manifestações 
mais antigas, anteriores ao conceito de design gráfico, até o período pré-guerra, no qual o 
Japão já se encontrava aberto ao Ocidente após um longo período de autorreclusão. Para 
completar o corpo teórico necessário para compreender a realidade japonesa em relação 
ao design gráfico e para fornecer dados para eventuais investigações futuras, foi realizado 
um inquérito com 105 designers e professores japoneses, com questões diretamente 
relacionadas à cultura visual e à profissão e ensino do design gráfico. Para a investigação, 
esse inquérito foi importante para validar as informações bibliográficas de fontes 
secundárias e acrescentar um nível extra de confiabilidade às análises apresentadas ao 
longo deste trabalho. 

O fim da Segunda Guerra Mundial possui importância significativa sob diversos aspectos. 
Sob o ponto de vista histórico, foi a partir de 1945 que o Japão recebeu grande afluxo de 
influências ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. Apesar do período de 
isolamento japonês ter sido finalizado em 1853, a derrota na Segunda Guerra teve 
consequências mais amplas e imediatas na política e economia. Culturalmente, havia 
sentimentos mistos em relação ao Ocidente. De qualquer maneira, a reconstrução do país 
e o sentimento de renovação abriam oportunidades para a aceitação das ideias ocidentais 
com a finalidade de integrar o Japão no mapa mundial como uma nação evoluída e 
“distanciá-lo”, de comparações com seus vizinhos asiáticos. Fixar o final da Segunda 
Guerra como marco temporal para esta investigação também é justificável devido aos 
diversos estudos sobre a cultura visual japonesa dos séculos passados e a falta de estudos 
focados em décadas mais recentes. Apesar da escolha desse escopo temporal, serão 
abordados, para fins de contextualização, fatos, trabalhos e eventos anteriores à Segunda 

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
Introdução Geral

__________________________________________________________________________________________________________

2



Guerra (principalmente até metade do terceiro capítulo). Contudo, o leitor irá perceber 
que esta investigação preza, majoritariamente, pela análise e problemática dos trabalhos 
contemporâneos do design gráfico japonês.

O Problema Investigativo 

Percebe-se que a identidade imagética que o Japão possui, e pelo qual é normalmente 
reconhecido, vem mudando ao logo das décadas. Seria injusto falar em substituição das 
imagens japonesas tradicionais e já consolidadas como Monte Fuji, geisha, samurai, sushi, 
templos etc. O mais correto seria dizer que há uma adição de novas imagens, que 
procuram atualizar a sua identidade e afirmar seu soft power no mundo contemporâneo. 
Essas imagens são provenientes de subculturas ou produtos da indústria do 
entretenimento e moda, principalmente. Aos elementos culturais já consolidados que 
fazem parte da ideia que formamos de Japão, adiciona-se também Helo Kitty, 
Pokemon, Hayao Miyazaki (1941–), Takeshi Murakami (1962–), Godzilla, SMAP, 
Larc en Ciel, Kyary Pamyu Pamyu (1993–), neko cafés, Akihabara, anime, hotéis 
cápsula, Harajuku, otaku, kawaii etc. É um Japão menos mítico e mais pop.

Transversal a todos os elementos citados encontra-se a comunicação visual, e, 
consequentemente, o design gráfico. Seja para publicitar uma nova animação dos 
Estúdios Ghibli, intervir artisticamente nas bolsas da Louis Vuitton, lançar um novo 
álbum de artistas de J-pop ou promover um comércio e seus produtos ou serviços, a 
comunicação visual estará presente. A popularização desses produtos (comerciais e 
culturais) no ocidente exporta, de forma indireta, o design gráfico que promove parte da 
comunicação aos consumidores e turistas fora do Japão. 

O material que chega ao ocidente é adaptado na sua fonte de origem ou nos países de 
destino pelos “localizadores”, espécie de tradutores culturais que adaptam situações 
culturais japonesas e afins para a cultura do público local1 . Contudo, a 
hiperconectividade já está consolidada na sociedade contemporânea, e, com isso, o afluxo 
de informações se expande consoante o interesse e a curiosidade pessoal em buscá-las, seja 
através da internet, seja no contato com pessoas, empresas ou instituições em diferentes 
países. Vivemos em uma época em que a possibilidade de se obter informações 
geograficamente distantes é ativa e independente. Dito de outra maneira, as corporações 
já não possuem hegemonia na decisão das informações disponíveis ao público, 
principalmente porque, como plataforma, a internet é descentralizada e rizomática. O 
mesmo pensamento aplica-se ao consumo contemporâneo. Fazer compras de artefatos 
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locais japoneses em uma loja online e efetuar o pagamento através do cartão de crédito é 
uma atividade trivial nesses dias. O mesmo se aplica à obtenção de informações de forma 
ativa por parte do público. Nessa situação, a curadoria e a adaptação dos localizadores não 
se aplica e o indivíduo se torna responsável pela correta interpretação das mensagens 
extraculturais. 

Objetivos 

Esta investigação tem como objetivo principal fornecer informações sobre o design 
gráfico japonês pós Segunda Guerra Mundial com foco na contemporaneidade (anos 
2000) e com o intuito de minimizar uma condição de desequilíbrio entre a divulgação de 
materiais visuais diversos originários do Japão e o conteúdo teórico que ajudaria a 
clarificar alguns aspectos socioculturais e estéticos que estão, de alguma forma, 
incorporados nessas imagens japonesas. Apesar do caráter multidisciplinar utilizado para 
analisar as questões relativas ao design gráfico japonês, esta investigação é dirigida 
primeiramente à comunidade dedicada à profissão e ensino do design gráfico no ocidente. 
É através do somatório de informações adquiridas através da pesquisa e análise crítica de 
conteúdos em diversas áreas externas ao design que esta investigação se propõe a colaborar 
com o aprofundamento do conhecimento acerca do design gráfico japonês 
contemporâneo. Acredita-se que, através da integração de diferentes pontos de vista sobre 
a abordagem na comunicação visual, o entendimento acerca do design gráfico poderá 
evoluir. Dessa forma, confia-se que a escolha do design gráfico contemporâneo do Japão 
possa ser um objeto de estudo promissor para um debate que propõe ampliar o foco 
ocidental para novos horizontes educacionais e investigativos.

É notório que tanto os designers gráficos quanto o governo japonês possuem um histórico 
relevante para tornar a qualidade da produção gráfica japonesa conhecida pelos seus pares 
internacionais, principalmente na segunda metade da década de 1990. Detectaram-se 
quantidades satisfatórias de materiais sobre a comunicação visual japonesa, contudo há 
escassez em publicações teóricas acerca desse tema. Por considerar que dentre o material 
bibliográfico dedicado especificamente ao design gráfico japonês pós Segunda Guerra 
Mundial havia espaço para o aperfeiçoamento do conhecimento nesse tópico, surgiu a 
oportunidade investigativa, em nível doutoral, de fornecer ao público interessado 
material teórico desenvolvido com rigor acadêmico e que contou com a apreciação e o 
apoio financeiro do Governo Português através da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia.

Como objetivo secundário, espera-se que esta investigação fomente o uso de exemplos de 
trabalhos gráficos orientais, especificamente japoneses, no ensino superior de design 
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gráfico em Portugal, com o intuito de tornar viável a compreensão de abordagens visuais 
distintas da cultura visual portuguesa; tornar a cultura visual japonesa mais acessível ao 
público interessado; contribuir para a redução de concepções superficiais e errôneas ao 
seu respeito e documentar o reflexo da cultura, política, economia, história, filosofia, 
religião e demais questões sociais na narrativa visual do design gráfico usando o caso 
japonês como objeto de estudo.

Evolução e Definição da Hipótese Investigativa 

Desde o início do projeto de mestrado sobre o design gráfico japonês (em 2007), a 
experiência empírica já apontava para uma tendência do público em julgar o design 
japonês como diferente, exótico, estranho e demais adjetivos dentro deste contexto. A 
investigação sobre esse fenômeno começou justamente durante o mestrado com a 
dissertação intitulada “A Arte dos Pôsteres Japoneses: Subjetividade e Filosofia Aplicada 
ao Design Gráfico” (Hobo, 2009). Foi dado com isso um passo inicial na exploração do 
design gráfico japonês e suas particularidades. A partir disso, o doutoramento poderia 
seguir dois caminhos: o caminho comparativo entre Japão e Ocidente para detectar 
diferenças ou o aprofundamento nos estudos sobre o design gráfico japonês com o intuito 
de adicionar conhecimento científico nessa área. Decidiu-se seguir pelo segundo caminho 
pois a desproporcionalidade entre a bibliografia sobre o design gráfico ocidental e o 
japonês coibia tal investigação. Assim, optou-se em apurar a questão do suposto 
“exotismo” gráfico japonês de forma isolada, para que no futuro o conteúdo desta 
investigação venha auxiliar a comunidade acadêmica a apurar essas questões com maior 
segurança.

Ainda no estágio inicial desta investigação, durante o período de planejamento, uma 
hipótese preliminar foi concebida. Durante essa fase, a hipótese que guiaria a investigação 
foi definida como: “o design gráfico japonês tem se desenvolvido a partir de paradigmas 
culturais que regem diversos aspectos sociais e que são, ao mesmo tempo, distintos e distantes 
do próprio design gráfico. A organização social e o fluxo de ideias no Japão permitem ao 
designer japonês possibilidades criativas diferentes dos europeus”. Essa hipótese preliminar 
abordava a vertente de uma suposta autenticidade do design gráfico japonês. Essa 
abordagem foi descartada assim que os estudos foram avançando nos estágios iniciais, 
durante a verificação do estado da arte e de consultas bibliográficas. 

Essa hipótese foi então adaptada para que fosse exequível nesta investigação e se 
relacionasse mais diretamente com a comunicação visual e com os estilos do design 
gráfico japonês contemporâneo. Desta maneira, a primeira hipótese foi definida como: 
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[Hipótese A] “Através da seleção criteriosa de elementos socioculturais recorrentes na 
sociedade japonesa é possível compreender o seu estilo gráfico aplicado na comunicação visual”.  

A hipótese construída dessa maneira evita qualquer tipo de comparação direta com os 
estilos gráficos de qualquer outro país. O conceito de autenticidade no design gráfico não 
poderia ser demonstrado sem uma investigação quantitativa dos trabalhos de outros 
países para que fosse provada a existência de maneiras únicas ou autênticas de solução 
visual para comunicar mensagens impressas. Seria necessário uma ou mais investigações 
de grande porte para averiguar tal fato.

Julgou-se também que seria mais prudente e produtivo para a comunidade científica que 
esta investigação adotasse uma atitude mais conservadora que considerasse uma 
abordagem voltada a contribuir para a expansão e o conhecimento sobre o design gráfico 
japonês contemporâneo e proporcionar uma reflexão mais aprofundada sobre a questão 
da autenticidade e “exotismo”. Assim, a segunda hipótese foi criada como sendo um 
contraponto em relação à primeira hipótese. Ou seja, enquanto a primeira hipótese 
defende que através de elementos culturais e sociais é possível compreender um estilo 
gráfico, a segunda hipótese parte do princípio que o caminho inverso também é possível.

[Hipótese B] “A questão da autenticidade ou exotismo na linguagem gráfica japonesa 
depende da quantidade de informações disponíveis sobre os tópicos que estão relacionados com 
a produção e o consumo de imagens dessa sociedade. Assim, através de uma análise integral 
do próprio design gráfico, esses traços socioculturais podem ser observados e investigados para 
expandir o conhecimento nessa área e diminuir a sensação de exotismo”.

Dito de outra forma, a linguagem gráfica do “outro” será estranha até que se compreenda 
os traços socioculturais que são intrínsecos a essas imagens. Ou seja, o exotismo se localiza 
nos olhos do observador cujo repertório cultural esteja ainda limitado. Essa afirmação não 
entrou na hipótese atual pois isso requer provar que o público ocidental não tem 
conhecimento suficiente da cultura japonesa para analisar criticamente a comunicação 
visual japonesa atual. Foi uma escolha consciente e segura de que esta investigação deveria 
se distanciar sempre que possível de comparações de qualquer natureza com qualquer país 
ocidental, focando o esforço investigativo na realidade japonesa para que, no futuro, os 
dados imparciais que são apresentados sirvam para eventuais estudos comparativos.  

Método de Investigação

Esta investigação se caracteriza pela sua natureza exploratória, pois se dedica a averiguar a 
problemática do design gráfico japonês contemporâneo e aprimorar o conhecimento 
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nessa área. As informações necessárias para o desenvolvimento da investigação foram 
obtidas de quatro tipos distintos de fontes: entrevistas com especialistas japoneses, fontes 
primárias com dados obtidos a partir da pesquisa de campo realizada no Japão, fontes 
secundárias como livros, vídeos, internet e artigos, e, finalmente, por um inquérito 
realizado remotamente com profissionais e professores japoneses relacionados à área da 
comunicação visual. A justificativa para a amplitude das fontes decorre do escasso 
material bibliográfico sobre o design gráfico japonês contemporâneo. Dessa forma, 
optou-se em abrir as possibilidades na obtenção das informações necessárias para 
aprimorar o conhecimento acadêmico nessa área.

A construção intelectual da investigação consiste em, primeiramente, obter, organizar e 
avaliar informações históricas, teóricas, socioculturais e demais áreas relacionadas, de 
forma direta ou indireta, ao design gráfico japonês. As informações são expostas e 
analisadas criticamente para criar o alicerce teórico para desconstruir e comentar as 
imagens japonesas. Durante as análises, as imagens são contextualizadas no corpo teórico 
da investigação e novas informações acerca da relação entre o design gráfico japonês e sua 
conjuntura sociocultural são apresentadas ao leitor. A escolha das imagens que ilustram o 
conteúdo teórico, ou que servem de instrumento crítico para demonstrar a aplicação das 
informações, foi feita a partir do conjunto de materiais bibliográficos (livros, revistas, 
artigos, panfletos e vídeos) e fotografias que o investigador coletou ao longo dos anos, 
desde o início do mestrado em 2007, até o presente ano de 2014. As análises das imagens, 
no que se refere aos elementos gráficos, composição e contextualização, serão feitas com 
base nos critérios desenvolvidos por autores ocidentais que possuem obras reconhecidas 
na área de análise e interpretação de imagens. Os métodos foram estudados e adaptados 
para a finalidade desta investigação, ou seja, não serão apresentadas grelhas detalhadas 
para cada imagem analisada. Optou-se em aplicar o conhecimento de maneira integrada 
ao texto, destacando questões que teriam relevância no âmbito teórico desta investigação.

A abordagem no tratamento dos dados obtidos pelas diversas fontes consultadas foi 
qualitativa e a interpretação dos dados foi, como visto, multidisciplinar. As entrevistas 
realizadas foram não estruturadas, a pesquisa de campo foi não intervencionista (nas 
cidades de Tokyo, Nagoya, Okasaki, Chiba, Kyoto, Hiroshima, Kinokawa e Miyajima).

Nos dois últimos capítulos, “A Sensação de Flatness na Linguagem Visual Japonesa” e 
“Inquérito: Comunicação Visual no Japão Contemporâneo”, foram realizadas 
investigações a partir de análise de imagens e inquéritos. Devido às suas especificidades, os 
métodos utilizados para desenvolver e avaliar os resultados serão explicados com maiores 
detalhes nos respectivos capítulos.
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O inquérito, apresentado no último capítulo, foi particularmente útil na definição dos 
assuntos a serem abordados com mais profundidade nesta investigação. Sua característica 
genérica, com objetivo de abranger diversos assuntos relacionados à comunicação visual, 
ao mesmo tempo que revelou caminhos para serem explorados com maior profundidade, 
também serviu como um documento de validação das informações encontradas em fontes 
secundárias. Ao longo de todo o processo de pesquisa e redação, os dados obtidos a partir 
dos inquiridos japoneses foram constantemente confrontados com as informações que 
foram obtidas em outras fontes com a finalidade de assegurar um maior nível de confiança 
aos assuntos examinados nesta investigação.  

Divulgações Científicas Durante o Processo de Investigação

Durante a produção desta tese, os resultados parciais que surgiam eram adaptados e 
divulgados para a comunidade científica em forma de artigos em revistas e comunicações 
em congressos nacionais e internacionais, todos com prévia seleção por pares científicos. 
Também ocorreram apresentações esporádicas em universidades e eventos específicos sem 
caráter científico apresentados em Lisboa, São Paulo e Tokyo.

No âmbito das comunicações em congressos científicos cita-se, por ordem cronológica: a 
1º Conferência Internacional em Ilustração e Animação – CONFIA, Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave, em Portugal, sob o título “O Kanji Como Ilustração: a 
sistematização do desenho em signos linguísticos”. Aqui foi apresentado como os 
ideogramas japoneses podem ser utilizados de maneira criativa na comunicação gráfica. 
Enfatizou-se a particularidade dos ideogramas possuírem densa carga semântica a qual 
não é encontrada nos sistemas de escrita ocidentais. Em 2013, no 6º Congresso 
Internacional de Design da Informação, na Universidade Federal de Pernambuco (Brasil), 
foi apresentado e publicado nos proceedings a apresentação e o artigo intitulado “A 
Síndrome de Galápagos e outros aspectos culturais materializados no design gráfico 
japonês contemporâneo”. Nesse congresso, foi apresentado e explicado casos particulares 
que ocorrem na comunicação gráfica japonesa. Para isso, foi enfatizada ao público a 
importância do contexto cultural na análise das imagens japonesas. No mesmo ano, na 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, ocorreu o 2º Encontro Nacional de 
Doutoramentos em Design, no qual consta nos proceedings a apresentação intitulada “A 
língua japonesa e sua versatilidade gráfica: as particularidades e aplicações no design 
gráfico japonês contemporâneo”. Foi uma apresentação compacta dos assuntos referentes 
ao capítulo “O Sistema de Escrita Japonês: Escrevendo com imagens”, presente nesta 
investigação.
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No âmbito das publicações, novamente por ordem cronológica, cita-se: artigo publicado 
em 2012 na revista Artitextos (Portugal) nº 10, intitulado “Signos Orientais: 
considerações para adaptação dos modelos ocidentais de interpretação para as imagens 
japonesas”. Este artigo explorava como viria a ser a abordagem a ser aplicada nesta 
investigação, além de apresentar uma investigação inicial acerca dos cuidados a serem 
considerados na aplicação das teorias ocidentais na análise das imagens japonesas. Em 
2013, na edição nº 11 da Revista Convergências (Portugal), publicou-se uma versão 
comentada e reduzida dos resultados do inquérito feitos aos designers japoneses que foi 
realizado para esta investigação, sob o título “Japanese Visual Communication Survey: a 
Brief Analysis of Contemporary Graphic Designers from Japan”. Finalmente, também em 
2013, na Revista Educação Gráfica (Brasil), volume 17, nº 3, publicou-se o artigo 
intitulado “Análise Conotativa de Imagens Japonesas e a Estética Visual Kawaii: 
Intersecção entre Design Gráfico e Aspectos Socioculturais”. Esse artigo foi uma 
adaptação de parte do quarto capítulo desta tese, que é dedicado à estética e cultura 
kawaii. O foco era a percepção de traços culturais nas imagens produzidas sob essa 
estética em questão. Esses dois últimos artigos foram publicados em revistas indexadas 
pelo sistema de avaliação internacional de periódicos “Qualis”, da CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no Brasil2 .

Outras apresentações a serem aqui citadas: em dezembro de 2011, durante a pesquisa de 
campo realizada para esta investigação, foi reservado um dia para a comunicação 
intitulada “Intercultural Influences and Graphic Design: The Point of Contact”, que foi 
apresentada no Tsuda College, durante o Design History Workshop Japan Meetings. 
Apresentaram-se argumentos e justificativas para a expansão da investigação do design 
japonês. Também foram sugeridos os métodos que seriam seguidos nesta investigação. 
Também em 2011, foi dada uma aula aos alunos da UNESP em São Paulo (via Skype), 
intitulada “O Caminho Interdisciplinar: Música, Design e Academia”, na qual foi 
apresentado e explicado aos alunos o projeto de pesquisa desta investigação e sua 
qualidade multidisciplinar. Em 2012, em Lisboa, no evento “Ut Pictura Poesis: da estreita 
relação entre texto e imagem”, foi feita a apresentação intitulada “Kanji como ilustração: a 
sistematização do desenho em signos linguísticos”; apesar do conteúdo estar adaptado ao 
tempo disponível e aos propósitos do evento, o título se manteve igual ao que foi 
submetido para a Conferência Internacional em Ilustração e Animação – CONFIA. Por 
fim, em 2013, houve duas apresentações relacionadas com os trabalhos desenvolvidos no 
âmbito desta investigação: a primeira foi uma aula na cadeira de Projetos 
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Interdisciplinares do Instituto de Artes da UNESP, em São Paulo, e a segunda 
comunicação ocorreu no 2º Seminário de Investigação do CIAUD – Faculdade de 
Arquitectura, Lisboa.  

Essas comunicações foram importantes não apenas para o currículo do investigador, mas, 
principalmente, para obter pareceres e comentários da comunidade científica sobre 
fragmentos desta investigação. Na altura da publicação desta tese, pode-se afirmar que 
parte do conteúdo aqui redigido, apesar de adaptado e editado para as dimensões e 
critérios de cada publicação e evento, já passou pela avaliação e apreciação de colegas 
investigadores no Brasil, Japão e Portugal.

A Estruturação Deste Documento

A organização dos capítulos foi pensada de maneira a auxiliar o leitor a compreender as 
especificidades do estilo e da estética contemporânea do design gráfico japonês. 
Primeiramente apresenta-se a problemática acerca das análises de imagens, da 
historiografia do design gráfico e da tradição visual das artes japonesas e ocidentais que 
influenciaram os japoneses na gênese do seu estilo gráfico moderno. Em seguida, é 
proposto um foco maior nas questões peculiares ao design gráfico japonês, com o 
desenvolvimento de argumentos que tratam de pontos específicos da comunicação gráfica 
japonesa moderna e contemporânea. Por fim, os dados do inquérito aos profissionais e 
professores japoneses são divulgados e comentados. Dito isso, a organização e o conteúdo 
de cada capítulo é apresentado da maneira proposta a seguir.  

O primeiro capítulo, intitulado “Relação com o Ocidente e Análise das Imagens 
Japonesas” é dedicado a apresentar, de forma breve, um panorama da problemática do 
design japonês em relação ao Ocidente, principalmente no que diz respeito à Síndrome 
de Galápagos e da “mentalidade de país ilha” (shimaguni konjo). Ao abranger esse 
conceito de mentalidade de ilha, é possível chegar às questões chave para o 
desenvolvimento teórico desta investigação e a escolha dos autores que sugerem métodos 
para uma análise de imagens que integra elementos internos e externos à obra. Procurou-
se assimilar diferentes métodos de análise para, primeiramente, obter maior qualidade nas 
avaliações das imagens, uma vez que a investigação dispôs de múltiplos pontos de vista 
para proceder às análises e, posteriormente, demonstrar e fundamentar o cuidado com as 
questões sociais, culturais e históricas ao analisar imagens. No caso do design gráfico 
japonês, é fundamental evitar avaliações carregadas de preconceitos culturais que apelem ao 
exotismo ou à imposição de uma cultura em relação à outra (no caso, juízo de valores 
ocidentais sobre os trabalhos gráficos japoneses).
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Posteriormente, serão apresentados autores, suas ideias para análise de imagens e 
comentários a respeito desses métodos para que o leitor possa estar informado sobre os 
fundamentos interpretativos que foram seguidos nesta investigação, no que diz respeito 
ao cuidado com a contextualização de informações externas à obra e à análise dos 
elementos visuais exclusivos aos trabalhos gráficos que estiveram disponíveis ao longo 
desta investigação.

No segundo capítulo, intitulado “Cultura Visual Japonesa: Tradição e Modernidade”, 
será proposta uma breve reflexão sobre os métodos utilizados para escrever a história do 
design gráfico. A revisão desses métodos é essencial para utilização e adaptação nesta 
investigação. Nesse sentido, e com um olhar crítico, alguns autores importantes para a 
historiografia do design serão aqui citados. A relação do design e identidade nacional 
também será abordada, uma vez que a dinâmica geopolítica, tecnológica e telemática 
estão intimamente ligadas ao paradigma do “estilo visual”. Ou seja: sendo o designer 
gráfico um ser cultural, influenciado pelo meio em que vive, sua questão da nacionalidade 
é um tema recorrente para a investigação focada tanto no passado, como no presente. A 
mudança de paradigma na profissão dos designers gráficos, com o advento da internet, 
ferramentas digitais e o poder das grandes marcas multinacionais, são questões a serem 
consideradas ao investigar e escrever sobre design gráfico.

A seguir, a história sobre o design gráfico japonês será o centro de atenção. Será justificada 
a escolha da Segunda Guerra Mundial como marco histórico para o design gráfico para 
esta investigação. Apesar de o foco investigativo ser o design gráfico do pós-guerra, o 
período pré-guerra será referenciado e utilizado para contextualizar o nascimento da 
disciplina do design gráfico como algo próximo aos moldes ocidentais. No Japão, a 
linguagem artística exerceu influência na forma de se comunicar visualmente. Há três 
estilos artísticos que se destacam na comunicação visual japonesa: ukiyo-e, sumi-e e rinpa. 
Cada um desses estilos ofereceu uma matriz visual que inspirou e influenciou (e ainda 
influencia) o design gráfico japonês. Exemplos visuais serão vistos e comentados. Como 
foi visto no capítulo anterior, há relações teóricas e práticas entre artes visuais (pintura) e 
design gráfico. Ao longo dessa parte, serão inseridos trabalhos de designers gráficos para 
análise visual com o objetivo de identificar as influências nas artes tradicionais japonesas. 

O terceiro capítulo intitula-se “Influências Visuais Aplicadas ao Design Gráfico Japonês”. 
Como abordado no capítulo anterior, a geografia é um elemento influenciador da cultura 
visual; ainda que a conectividade digital e a evolução nos transportes tenham diluído as 
fronteiras, permitindo o acesso e difusão de ideias de maneira abrangente e rápida. Este 
capítulo inicia-se com reflexões acerca de duas características que influenciaram a 
linguagem visual japonesa: geografia e interesse seletivo nos artefatos internacionais.
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Em seguida, a Segunda Guerra Mundial será utilizada para criar um ponto de referência 
na investigação acerca do design gráfico japonês. Novamente, a época pré-guerra será 
breve objeto de estudo, devido a sua importância na introdução do design gráfico aos 
japoneses e por iniciá-los no estilo de comunicação visual diferente do que praticava-se no 
arquipélago, nomeadamente os estilos e técnicas provenientes do ukiyo-e, sumi-e e rinpa3 . 
Serão apresentados e analisados diversos trabalhos gráficos que tiveram influência das 
vanguardas europeias do século XIX e XX como Futurismo, Expressionismo, Dadaísmo, 
Art Nouveau etc. 

Após a investigação gráfica do período pré-guerra, o foco passará, de forma definitiva ao 
longo desta investigação, para o pós-guerra. Seguindo os métodos de autores citados 
anteriormente na investigação, como Richard Hollis, Kjetil Fallan e Jorge Frascara, as 
questões sociais, políticas, econômicas e culturais serão levadas em consideração para o 
desenvolvimento da investigação e análise das imagens produzidas pelos designers gráficos 
japoneses. Após 1945, as influências internacionais atingiram pontos chave na sociedade 
japonesa, muito além do que o Japão já tinha vivido anteriormente. As crenças religiosas, 
a economia e as políticas interna e externa foram transformadas de forma severa e o 
impacto no design gráfico foi inevitável. Na década de 1950, a recuperação econômica 
exigiu que o design gráfico acompanhasse o otimismo e a demanda de consumo. Na década 
de 1960 houve a preocupação em dar um salto qualitativo na imagem japonesa e novamente 
o design, no seu sentido lato, foi uma questão de política estratégica por parte do Estado. A 
partir daí, de 1970 em diante o Japão tinha um espaço conquistado no cenário internacional 
do design gráfico. 

Após percorrer várias décadas da história gráfica japonesa, sua cultura e questões 
relacionadas à sociedade, serão apontadas algumas características peculiares ao design 
gráfico japonês e suas preferências na maneira de comunicar visualmente ao público. Para 
se chegar a alguma conclusão será levado em consideração todo o percurso histórico de 
desenvolvimento do design gráfico japonês até sua maturidade na década de 1970 
(medida pelo reconhecimento internacional). Dentre tantas características, três foram 
selecionadas para estudos mais aprofundados: design flat, kawaii e a língua escrita. Cada 
uma dessas características terá sua escolha fundamentada e terá seu desenvolvimento 
investigativo explicado ao longo dos capítulos seguintes.
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No quarto capítulo, intitulado “A (Contra) Cultura Kawaii”, será visto que o kawaii é 
mais do que um conceito estético exclusivo da comunicação visual, mas que sendo 
amplamente materializado em diversas situações do cotidiano (econômica, bélica, 
segurança pública, sexual, entretenimento etc), sendo algumas dessas situações incomuns 
do ponto de vista internacional. Trata-se de um fenômeno cultural que tem sido 
manipulado pelo Japão para fins comerciais e políticos, tanto para o mercado interno 
como externo. 

Para compreender os reflexos desse fenômeno cultural no design gráfico, este capítulo 
inicia-se com uma introdução ao conceito do kawaii e sua importância na história e 
cultura japonesa. A seguir, o kawaii é investigado de acordo com seu estatuto de 
contracultura e sua interpretação moderna, que surge a partir da década de 1970 em 
diante. É durante esse momento investigativo que será explicada a sua relação direta com 
o design gráfico.

Serão também abordadas questões psicológicas e neurológicas em relação ao kawaii, com 
o objetivo de fundamentar a importância e a influência que o meigo tem no cérebro 
humano e, consequentemente, nas respostas emocionais aos objetos que utilizam essa 
estética. As informações obtidas serão úteis para fundamentar o porquê de o kawaii ser 
considerado uma linguagem gráfica do “bem-estar”. Exemplos serão apresentados e 
analisados sob esse ponto de vista. Uma vez que o assunto tenha sido explorado, 
conceitualizado e contextualizado, será proposta a análise de estudos de caso para que o 
tema possa ser desenvolvido a partir de trabalhos gráficos recentes. Por fim, serão feitas 
considerações adicionais acerca do kawaii e sua importância no estudo do design gráfico 
japonês contemporâneo.

No quinto capítulo, “O Sistema de Escrita Japonês: Escrevendo com Imagens”, é 
investigada a relação da palavra escrita com a comunicação. Desde o subjulgamento da 
escrita à oralidade por parte de pensadores como Aristóteles, Ferdinand Saussure e Jean–
Jacques Rousseau, até a emancipação da palavra escrita pelas ideias desconstrutivistas de 
Jacques Derrida. O desconstrutivismo também fomentou mudanças no design gráfico, 
dando à palavra a possibilidade de possuir um significante próprio que vai além da 
convenção linguística. As intervenções gráficas nas palavras, a reinvenção do papel da 
tipografia, a (des)organização do conteúdo textual e o texto como grafismo são algumas 
características que foram desenvolvidas a partir do desconstrutivismo.

Em seguida, será desenvolvido um resumo acerca da lógica e do desenvolvimento dos 
caracteres logográficos e sua relação icônica com o que se pretendia representar, no qual 
são citados os hieróglifos do antigo Egito e o sistema de escrita Chinês. A logografia será 
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abordada para criar a base teórica para o estudo dos caracteres chineses, que foram 
posteriormente adotados pelos japoneses para representar a linguagem oral. Será 
demonstrado como os caracteres chineses evoluíram ao longo dos séculos e aos poucos 
foram perdendo a ligação icônica que tinham com os objetos, fenômenos e ideias que 
representavam. A introdução dos radicais na língua escrita chinesa tornou possível a 
criação de novos caracteres de maneira mais conveniente e sistemática. Compreender os 
radicais é essencial para perceber como os designers contemporâneos japoneses intervêm 
graficamente no kanji.

Após esses dois momentos investigativos mais focados nas questões conceituais e 
históricas, o objetivo passa a ser a compreensão e clarificação de pontos importantes da 
língua escrita japonesa. É inviável a análise de trabalhos gráficos japoneses sem um 
conhecimento prévio das particularidades linguísticas da escrita japonesa. Os pontos 
abordados vão desde as características dos quatro alfabetos utilizados na linguagem 
escrita, a variedade na direção da escrita, até indícios neurológicas que indicam diferenças 
na forma com que o cérebro processa os caracteres silábicos e logográficos. Será dada 
atenção especial ao kanji por causa das possibilidades criativas que são exploradas pelos 
designers gráficos japoneses. 

Por fim, trabalhos japoneses com ênfase na tipografia serão escolhidos para análises dos 
aspectos relativos à problemática da escrita e as soluções gráficas encontradas para fazer os 
caracteres comunicarem mensagens, não só pela via semântica mas pela metáfora visual. 
No caso japonês, isso é possível através de intervenções gráficas de caráter semântico nos 
kanjis, cujo significado do caractere é acentuado pelo trabalho gráfico. Serão vistos 
exemplos nos quais caractere e ilustração se misturam em um só elemento visual 
aproximando o significado semântico do caractere com o significado icônico da ilustração 
interventiva.

A seguir serão apresentados logotipos tipográficos que utilizam tanto os caracteres 
silábicos, em uma espécie de moji-e contemporâneo, como e outros exemplos de logotipos 
que se utilizam de kanji e rōmaji. Um foco especial será dado aos trabalhos da Dainippon 
Type Organization, uma dupla de designers gráficos especializados em criar imagens com 
caracteres japoneses, através da subversão da função e do significado das palavras e dos 
caracteres usados para escrevê-las. O objetivo dessas análises é fornecer informações 
específicas sobre a versatilidade gráfica da língua japonesa e também servir de auxílio para 
futuramente o leitor realizar análises de trabalhos gráficos japoneses.

Neste capítulo, o método de análise das imagens levará apenas em consideração o que diz 
respeito ao caractere e sua função de acordo com a língua japonesa, com a finalidade de 
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explicar a metáfora visual criada pelos autores da imagem. Serão deixados de lado aspectos 
mais recorrentes da análise, que já são conhecidos pelo público ocidental, uma vez que o 
objetivo deste capítulo é suprir lacunas de conhecimento que são necessárias para analisar 
as imagens japonesas de maneira integral.  

O sexto capítulo, intitulado “A Sensação de Flatness na Linguagem visual Japonesa”, 
inicia-se  com a conceitualização do estilo visual flat na linguagem visual. A seguir são 
enumeradas suas principais características e definido como cada uma delas se manifesta na 
comunicação visual através do design gráfico. Em seguida, será definido o escopo 
temporal das imagens a serem escolhidas para análise, o método de escolha, as fontes para 
obtenção de imagens e, por fim, delimitar um número estatisticamente válido de imagens 
a serem analisadas para se obter um panorama seguro acerca da influência do flat no 
design gráfico japonês moderno. Será então explicada a forma com que os dados foram 
obtidos e tratados para que estivesse em condições de serem analisados. 

Em seguida, será o momento destinado à análise desses dados, de acordo com o método 
discutido. Nesse sentido, para esclarecer em maiores detalhes como se procedeu à análise das 
imagens, serão apresentados e discutidos alguns exemplos que foram considerados 
peculiares e que, por serem peculiares, ajudarão o leitor a compreender os critérios utilizados 
na avaliação de casos ambíguos ou complexos. Por fim, haverá espaço para a discussão dos 
dados obtidos. 

O sétimo e último capítulo, “Inquérito: Comunicação Visual no Japão Contemporâneo”, 
é dedicado ao inquérito que foi dirigido aos designers e professores japoneses, tanto no 
âmbito acadêmico, como profissional. Serão apresentados os resultados e respectivos 
comentários em relação ao inquérito feito no âmbito desta investigação. Será explicado o 
método que foi utilizado na elaboração e aplicação do inquérito, os objetivos propostos e, 
logo a seguir, serão apresentados, em seções, os resultados com os respectivos comentários.

As quatro seções que integram o inquérito são: “Interviewee Details”, que procurava 
identificar o perfil de cada inquirido e também excluir, caso fosse necessário, indivíduos 
que não tivessem o perfil apropriado para participar no inquérito. “Design as Profession”, 
tinha o objetivo de explorar a relação do inquirido com o meio profissional da 
comunicação visual japonesa e o modo de trabalho; “Visuals and Graphics” dedicava-se à 
interpretação visual de imagens; “Globalization, Japan and Graphic Design”, que 
procurava explorar como os inquiridos enxergavam a si próprios sob um contexto 
internacional.
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I. Relação com o Ocidente e Análise das Imagens Japonesas

O design gráfico, como é sabido, é uma manifestação cultural. O resultado de uma peça 
gráfica repercute não só as ambições do anunciante para o seu público, mas também a 
forma de comunicar é ajustada aos códigos culturais locais. A comunicação visual possui 
suas teorias para construção de imagens, as quais foram desenvolvidas (ao menos em 
forma teórica) principalmente nos países europeus. Porém, não se traduzem estilos e 
gostos culturais por teorias. A expressividade gráfica e seu estilo são uma manifestação 
humana e seus valores éticos e estéticos são construídos ao longo da vida pelas 
experiências vividas. 

Sob esse ponto de vista, surge a questão das diferentes culturas e o desenvolvimento local 
do design gráfico. Segundo Roger–Pol Droit (2009, p. 69), o Ocidente, especificamente a 
Europa, não se manteve isolado em si. Sua natureza era, e ainda é, exploratória. Seja por 
motivação religiosa, econômica, militar ou política, o Ocidente procurou expandir suas 
fronteiras ultramarinas e estudar novas culturas, aprender, misturar e buscar novidades 
para “ocidentalizá-las”. Droit (2009, p. 17) ainda afirma que a expansão tecnológica, 
científica e econômica que se verificava no Renascimento fomentou (junto à natureza 
bélica europeia) o futuro domínio do Ocidente no cenário global que se seguiu. Ou seja, a 
abertura a novas possibilidades culturais é uma característica importante no 
desenvolvimento ocidental em diversas áreas. Posteriormente ao Renascimento, e no 
campo das artes, foi a vez do Impressionismo se beneficiar com o contato das artes 
japonesas, ajudando na arte da pintura do invisível e libertando-a do figurativismo 
realista, criando um novo universo de possibilidades estéticas. Seria, então, oportuno 
direcionar essa natureza exploratória e esse olhar curioso para regiões pouco exploradas 
cientificamente na disciplina do design gráfico. O Japão por se tratar de um país de 
destaque no cenário mundial, por possuir costumes socioculturais distintos dos países 
ocidentais e pela sua natureza, tanto geográfica como cultural, de isolamento é um caso a 
ser considerado para a expansão do conhecimento na área do design gráfico e da 
comunicação visual impressa.

15



Sobre a Síndrome de Galápagos e a Relação do Japão com o Ocidente

A Síndrome de Galápagos é um conceito que se originou principalmente, das análises dos 
telefones móveis japoneses (Stewart, 2010), nomeadamente pelas suas peculiaridades 
exclusivas às preferências japonesas. A expansão do conceito, segundo Mark Schreiber 
(2011) ,disseminou-se para outros produtos desenvolvidos exclusivamente para o 
mercado interno japonês. Uma das possíveis causas da Síndrome de Galápagos, segundo 
Cheng (2011, p. 21), dá-se em parte pela pouca exposição internacional da indústria 
japonesa durante o século XIX. Seu desenvolvimento ocorreu de maneira independente 
das tendências mundiais e voltado ao mercado interno. Esse ciclo fechado em si próprio 
gerou soluções direcionadas ao Japão somente. Seu contexto geográfico também 
colaborou no isolamento com relação a outros países. Cheng (Ibid.) também afirma que a 
abertura comercial externa tem ainda uma história recente que afeta a penetração de 
marcas estrangeiras no Japão de empresas como Nokia e Rovio (desenvolvedora do jogo 
Angry Birds de grande popularidade em muitos países ocidentais). De forma geral, 
entende-se que o que se produz para consumo em massa possui características atrativas ao 
seu público alvo. Assim as peculiaridades exclusivas ao mercado japonês buscam suprir as 
necessidades e os anseios exclusivamente desse mercado.

Por consequência natural, anseios e preferências se refletem também no design gráfico e 
na comunicação visual impressa. A cultura local influencia tanto o designer que produz as 
imagens, como o público que as observa. A preferência cultural dos japoneses poderia 
indicar formas de comunicações visuais invulgares ao olhar ocidental.

Brian Moeran (2006) relata, por um viés antropológico, a atividade diária de uma grande 
agência de publicidade japonesa (Asatsu DK). Seu relato deixa evidente como as questões 
culturais influenciam desde a negociação com o cliente até a produção de peças 
publicitárias. Yoshihiro Sato, diretor criativo da Dentsu, em entrevista realizada por 
Robin Hicks (2008), declara que a publicidade japonesa é de difícil compreensão para os 
estrangeiros, caso não haja um prévio embasamento cultural que venha a contextualizar 
uma determinada campanha. 

De fato, a questão da identidade e desenvolvimento cultural japonês podem estar ligados 
ao seu isolamento, tanto geográfico como ideológico. A investigação de Richard 
Thornton acerca do design gráfico japonês, entre o período Meiji (1868–1912) até a 
década de 1980, aponta para o isolamento harmônico do Japão em relação ao Ocidente, 
tanto para as coisas positivas como negativas, e que esse isolamento levou todas as áreas da 
arte japonesa a um alto grau de autonomia no modo de pensar e de produzir arte 
(Thornton, 1991, p. 21). Ou seja, as fontes de influência para a produção artística eram, 
inevitavelmente, as que estavam disponíveis internamente no Japão. Contudo, 
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historicamente, houve, ao menos três situações de grande perturbação cultural no Japão. 
De acordo com Laura Miller (Citado em Sherry and Camargo, 1987, p. 176), a primeira 
confrontação cultural ocorreu com a invasão cultural e linguística da Coreia e China, 
posteriormente no século XVI, com o contato com os navegadores portugueses, 
espanhóis, britânicos e holandeses e, por último, após a Segunda Guerra, com a invasão 
novamente cultural e linguística dos estadunidenses. Este último, com consequências 
mais profundas para o desenvolvimento do design gráfico nipônico, pois a utilização de 
motivos ocidentais nas peças gráficas (imagens e palavras) era vista como um sinônimo de 
modernidade.

Essa invasão cultural produziu resultados benéficos ao design gráfico japonês, no que se 
refere à evolução das técnicas, amplitude estética e desenvolvimento conceitual em relação 
ao design gráfico. Esse crescimento qualitativo no design gráfico japonês, com a abertura 
ao Ocidente, resultaria, inevitavelmente, em um caminho de duas vias, pois ao iniciar um 
processo de aceitação das ideias ocidentais havia mais abertura para o Japão se promover 
fora do continente asiático. Era uma situação complexa para o Japão no que diz respeito à 
sua identidade e reconhecimento internacional. Segundo Koichi Iwabuchi (2006, p. 19), 
a construção da identidade japonesa moderna consistia na tríade entre o ser asiático, as 
opiniões ocidentais e a própria cultura japonesa. Ou seja, a identidade do Japão estava 
sendo construída sob constantes reavaliações que levavam em consideração a opinião 
europeia a seu respeito. Obter o reconhecimento ocidental era importante e aprender 
com os ocidentais era necessário, mas mantendo o espírito japonês e, consequentemente, 
asiático.

Isso resultaria em uma certa curadoria em relação ao que era “exportável” e o que, 
supostamente, não tinha interesse em ser mostrado. Um dos efeitos posteriores desse 
fenômeno pode ser observado exatamente pela Síndrome de Galápagos. A investigação 
sobre o design gráfico japonês deve estar atenta à esses detalhes, pois é sabido que, 
tradicionalmente, as culturas produzem artefatos focados para as necessidades locais e sob 
o código estético do grupo que os produzem. Música, culinária, arte, crenças etc. são 
manifestações culturais que se diferenciam conforme a localidade. Sob esse ponto de vista, 
a importância dada à Síndrome da Galápagos não se justificaria, pois a questão do 
original, do único, do que pertence a um povo, torna-se redundante ao comparar 
diferentes culturas. No entanto, quando se criam referências ou paradigmas globais, esse 
ponto passa a ter pertinência, principalmente no contexto comercial da realidade pós-
globalização. O design gráfico é uma forma de comunicação visual com fins comerciais, 
logo se insere na lógica do consumo. A globalização instala padrões internacionais como 
referência e torna o argumento da indigenização, caracterizado nesse capítulo pela 
Síndrome de Galápagos, uma questão a ser considerada, principalmente, no que toca à 
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criatividade visual que, por sua vez, requer constantemente novas soluções por parte dos 
designers gráficos. Ao decidir não exportar suas produções, por uma espécie de 
autocensura, a situação da Síndrome de Galápagos torna-se mais evidente. No caso do 
design gráfico, a falta de material teórico em línguas ocidentais pode também contribuir 
para esse isolamento.

Considerando esses fenômenos exteriores à comunicação visual, foram selecionados 
autores, como Martine Joly, Laurent Gervereau, Roland Barthes e Umberto Eco, que 
possuem importantes considerações acerca de métodos para interpretação de imagens. 
Especificamente, Joly (2008) e Gervereau (2007) propõem roteiros para interpretação 
que contemplam diferentes momentos para o olhar descritivo, interpretativo e contextual 
no qual a cultura e a história da imagem, e seus produtores, entram em causa. Através de 
exemplos obtidos da comunicação visual japonesa, apresentou-se a contextualização 
teórica e cultural para uma posterior análise integral das imagens, ao juntar teorias visuais 
desenvolvidas no Ocidente com o contexto sociocultural japonês.

É necessário ter cautela no uso de palavras como “exótico”, “extravagante” ou “estranho” 
ao referenciar imagens de países onde não há suficiente literatura acadêmica sobre 
comunicação visual. Ao utilizar tais rótulos, corre-se o risco de impor, hierarquicamente, 
uma cultura sobre outra. A familiarização com os códigos culturais do local onde a 
imagem foi produzida é aspecto primordial para a análise e interpretação da imagem. A 
solução gráfica dada a determinados problemas impostos pelos clientes, seus produtos ou 
serviços só pode ser apreciada ao conhecer o contexto sociocultural. A partir desse ponto 
abrem-se oportunidades para estudar o teor criativo dos profissionais que produzem essas 
imagens e expandir o conhecimento acadêmico na área do design gráfico.

Análise das Imagens: Significados Externos à Obra

Há diversos métodos de análise de imagens desenvolvidos ao longo da evolução da teoria 
da comunicação visual. Dentre tantos, há quatro autores que possuem considerações sobre 
análises que fornecem ao espectador amplas possibilidades para uma compreensão 
integral da imagem. 

Antes da utilização da semiótica aplicada à análise de imagens, Erwin Panofsky (1976) 
tinha, em 1932, proposto um método de análise de imagens em três estágios: análise “pré-
iconográfica”, na qual são identificadas e descritas as formas puras; análise “iconográfica”, 
na qual relaciona-se os elementos visuais da imagem com conceitos externos à obra como 
sua representação convencional ou histórias as quais estejam representadas na obra; e, por 
fim, a análise “iconológica”, que é o momento interpretativo e investigativo em que se 
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pode analisar a imagem como um sintoma cultural, seu contexto histórico, social, político 
e demais forças que influenciaram o autor da imagem e sua obra. Trata-se do momento de 
compreensão integral da imagem.

Já Barthes (1977), na década de 1960, insere a abordagem semiótica na sua teoria de 
análise de imagens. Assim como Panofsky, há também três momentos de análise, no qual 
o primeiro é dedicado à mensagem linguística/verbal e os dois últimos exclusivamente à 
análise da imagem. Dentre elas, há a análise da mensagem denotativa (icônica) e da 
mensagem conotativa (simbólica). Novamente, a primeira (denotativa) é voltada à 
literalidade e com a pura descrição dos elementos que compõe a imagem. A segunda 
(conotativa) concentra-se nos aspectos simbólicos da imagem e da interpretação dos 
elementos. Há, ainda, outros autores com trabalhos expressivos na área de análise de 
imagens, além dos já citados Umberto Eco, Martine Joly e Laurent Gervereau, podem 
também ser considerados Jean Marine Floch e Jacques Durand, entre outros. O ponto 
comum é a importância dada à fase de contextualização e de interpretação, que busca no 
contexto sociocultural externo à imagem uma compreensão integral da obra.

Gervereau (2007) propõe um primeiro momento dedicado à descrição da imagem, 
seguido de uma análise contextual, para, enfim, seguir com a interpretação. O momento 
de estudo contextual é dividido em “contexto a montante” (a imagem e seu contexto 
técnico, estudo sobre o autor e contexto exterior) e “contexto a jusante” (sobre a difusão 
da imagem e o impacto obtido na mídia e no público). A fase da interpretação é dividida 
em “significações iniciais e posteriores” (análises sobre a contemporaneidade durante e 
depois da criação da imagem) e “apreciações pessoais” (balanço geral das interpretações, 
apreciações subjetivas e o significado da imagem no contexto presente).

Joly (2008) sugere um primeiro momento usado para a descrição da imagem e suas 
mensagens plásticas. O passo seguinte é a análise conotativa das mensagens icônicas dos 
elementos previamente identificados. As relações entre os elementos visuais e o 
contexto externo à imagem dependem do conhecimento cultural do espectador. Por 
fim, dá-se a análise da mensagem linguística (conteúdo linguístico, aspectos 
tipográficos e visuais do texto).

Naturalmente as teorias acerca da análise de imagens vêm se desenvolvendo com o tempo, 
através do acúmulo de conhecimento, debates, reavaliações e adaptações. Ainda há ideias 
de Panofsky e Barthes que continuam válidas através de autores mais recentes, como Joly e 
Gervereau. Apesar de a imagem ser um conceito fixo e imutável, a produção e o suporte 
são objetos transitórios e em constante evolução, como pode ser constatado nas imagens 
produzidas à óleo nos quadros renascentistas e nas imagens holográficas que são criadas 
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com lasers. Apesar dos avanços nos métodos de análise de imagens, há presente em todos 
os autores acima citados a questão da análise exterior à imagem e sua contextualização 
sociocultural. Essa característica se torna fundamental ao lidar com imagens provenientes 
de culturas com as quais não há familiaridade por parte do observador.

Nesse sentido, a análise de imagens produzidas no Japão representa, em maior ou menor 
grau, um desafio interpretativo ao espectador não familiarizado com essa cultura. Valores 
estéticos, metáforas visuais, contextualização social, etiqueta, mensagens linguísticas, código 
de cores etc. podem interferir no momento da análise conotativa. Ou seja, a relação de 
dualidade entre o que se vê na imagem e o que aquilo representa não pode ser realizada 
devido à falta de alicerces culturais em relação à sociedade da qual a imagem é originária.

Uma das características visuais que têm obtido reconhecimento global são as imagens 
relacionadas à estética kawaii. O governo japonês, através de iniciativas como o "Cool 
Japan" (programa de fomento ao turismo), decide o que será mostrado 
internacionalmente através de programas de fomento e escolhas para campanhas 
institucionais (Miller, 2011c, p. 100) e o kawaii tem sido uma das escolhas notáveis. 

Christine Yano (2009, p. 685) ainda revela que há debates, tanto dentro como fora do 
Japão, sobre um eventual exagero na utilização dessa abordagem para representar o país 
internacionalmente. Por exemplo, ao escolher a personagem Hello Kitty, em 2008, como 
a embaixadora do turismo (para Hong Kong e China) e da campanha internacional “Visit 
Japan” de fomento ao turismo. Miller (2011a, p. 20) também aborda a possibilidade de 
um descompasso internacional na escolha das embaixadoras japonesas, especificamente 
em 2009, quando o Ministérios das Relações Exteriores escolheu um trio de jovens 
japonesas como “Embaixadoras do Meigo” para promover o Japão e sua cultura pop. Cada 
uma delas comunicava visualmente um estilo diferente como lolitas, colegiais e o estilo 
jovem de Harajuku. Apesar do apelo inocente e juvenil, esses três estilos são também 
fetiches internacionalmente reconhecidos na indústria pornográfica japonesa.

Os métodos de análise de imagens descritos neste capítulo requerem conhecimentos 
culturais externos à obra. A imagem pode ser considerada como um sintoma cultural em 
que tanto quem produz como quem observa a imagem compartilham dos mesmos 
códigos visuais, que estão impressos na obra, como o sistema de escrita, fotografias de 
objetos, pessoas ou personagens populares, moda e tendências comerciais criadas por 
agências de publicidade. Há também a materialização visual de símbolos locais, 
preferências de cores, temas, histórias, metáforas visuais e representação visual de um 
sentimento ou a materialização visual de um contexto cultural local na obra gráfica. Neste 
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segundo grupo, a interpretação do significado é obtida pela investigação mais 
aprofundada e com rigor em relação às fontes utilizadas sobre a cultura japonesa.

A concepção de meigo (kawaii), e seus desdobramentos culturais no Japão, em muito se 
distingue do que é exportado e consumido internacionalmente. Para uma análise de 
imagens conforme as sugeridas por Panofsky, Barthes, Gervereau e Joly, a investigação 
deve ser focada no contexto original de criação de imagens (ou seja, o Japão) e não no 
resultado da adaptação e releitura do produto cultural no mercado externo, que chega 
com mais facilidade aos consumidores internacionais.

Assim, ao articular as técnicas de análise de imagens dos autores aqui propostos com 
estudos acerca da sociedade e cultura do país de origem da obra, o observador poderá 
compreender uma peça gráfica em sua integridade. Posteriormente, ao designer ou ao 
estudioso do design e comunicação visual, será possível uma análise mais 
especializada, voltada à área do design gráfico, na qual as soluções técnicas e a 
criatividade alcançada pelos designers japoneses, que criaram determinadas imagens 
poderão ser melhor compreendidas.

Essas questões culturais japonesas terão maior espaço nesta investigação após o capítulo 
seguinte, dedicado à problemática acerca da historiografia do design gráfico. Da mesma 
forma que um conjunto de autores foi selecionado no âmbito da análise de imagens, o 
mesmo irá ocorrer no âmbito da historiografia do design gráfico: ou seja, as diferentes 
abordagens utilizadas para se escrever sobre design gráfico, design e história da arte serão 
revistas para suprir as necessidades desta investigação em relação ao que pode ter maior 
relevância na abordagem e investigação sobre o design gráfico japonês.
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II. Cultura Visual Japonesa: Tradição e Modernidade

Pensar e Escrever  Sobre o Design Gráfico 

Para pensar nas raízes do design gráfico japonês é conveniente compreender a história do 
design gráfico em seu sentido lato. Hollis (2001), como Philip Meggs (2012), escreveram 
obras de referência para o estudo do design gráfico, seu desenvolvimento e sua história. 
Ambos utilizam abordagens diferentes para descrever e analisar a história do design 
gráfico. Johanna  Drucker (2009) avaliou a forma como ambos os autores tratam a 
história do design e encontrou em Meggs uma preferência pelos artefatos e pela 
cronologia, que abrangem desde a pré-história até a era digital. Já em Hollis, verificou-se 
uma tendência à análise sociocultural e geográfica. Pelas palavras de Drucker (2009, p. 
57), Meggs considera que o design gráfico e a comunicação visual são intercambiáveis; 
enquanto para Hollis é necessária uma análise no âmbito da cultura local e redes de 
relacionamentos sociais entre designers e sociedade, além de restringir o escopo 
cronológico entre meados do século XIX e a década de 1990. A abordagem de Meggs está 
mais próxima do que tradicionalmente se usa na historiografia das artes: predileção 
cronológica, foco na produção dos artefatos e destaque a um grupo de criadores. Esse 
estudo comparativo de Drucker ultrapassa a questão simplista de contrapor estilos 
metodológicos entre esses dois autores. Mais do que isso, é uma investigação que dá 
indícios sobre como a história do design gráfico vem sendo compreendida e ensinada no 
âmbito acadêmico, já que se trata de duas obras fundamentais para a área.    

A discussão sobre o formato importado da escrita da história da arte ser adequado para ser 
aplicado à história do design foi examinado por Fallan (2010), através da citação e análise 
dos métodos utilizados por diversos autores ligados direta ou indiretamente à área do 
design. Para Fallan, a atual história do design deve tratar das traduções, transcrições, 
transações, transposições e demais relações entre pessoas, objetos e ideias e não apenas 
expor biografias, datas e artefatos (2010, p. viii). A herança vinda das artes e seus métodos 
de historiografia não fomentam a contemplação do consumo dos objetos, a produção de 
utilitários sem valor estético elevado ou mesmo de objetos que não podem ser atribuídos a 
um autor específico (Fallan, 2010, p. 12). Seria, então, pertinente considerar as relações 
entre produção e consumo, bem como entre criadores e público, suas ideias e opiniões. 
Nesse sentido, Fallan acredita na positiva contribuição dos autores que investigam a 
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cultura material e sua integração na história do design, como, por exemplo, Daniel Miller, 
Judy Attfield e Alison Clarke. Contudo Fallan adverte:

As traditional design history has been accused of being obsessed with the production—or rather, 
the conceptual creation—of things and thus ignoring their use and consumption, it is highly 
understandable that this trait of material culture studies has proved fascinating despite its 
shortcomings. However, the anthropological strand of material culture studies has often focused 
so strongly on the consumption side that the production side has been left more or less 
unexplored. (2010, p. 37) 4  

Como aponta Fallan, a vertente mais antropológica do estudo da cultura material pouco 
explora assuntos específicos da história do design e vice-versa. Uma vez colocado esse 
problema, para um paradigma investigativo no design gráfico, é desejável a inclusão de 
diversas áreas de conhecimento e métodos de pesquisa para que sejam incluídos na 
discussão os diferentes fatores que fazem parte do processo de criação, produção e 
consumo do design gráfico. O equilíbrio então seria reconhecer que o design gráfico, 
como objeto de estudo, projeta-se além das áreas tradicionais de estudo das artes visuais. 
Infiltra-se no campo da cultura material, economia, tecnologia, identidade, política, 
relação e recepção do público da peça gráfica, além das questões sociais e culturais já 
citadas. Artes gráficas, comunicação visual, contexto sociocultural, econômico e 
geográfico são fatores também a serem considerados no momento em que  se investiga 
sobre o design gráfico. 

Organizar informações visuais com a finalidade de comunicar mensagens, faz parte da 
natureza humana desde que se vislumbrou a possibilidade de gravar o gesto através de 
traços em superfícies, ainda no período paleolítico. Historicamente, pinturas rupestres, 
desenvolvimento da escrita em diferentes mídias (pedra, barro, papel), artes caligráficas 
(arte árabe e iluminuras), mapas, pinturas, brasões, bandeiras, artes decorativas, jogos de 
cartas  etc. são exemplos de fatos e artefatos que comunicam visualmente mensagens e 
ideias. Além da responsabilidade do designer gráfico na criação das peças em conjunto 
com as orientações para a resolução dos problemas colocados pelo cliente, a entidade que 
contrata os serviços do designer gráfico, por si só, já é capaz de exercer influência sobre o 
público e, consequentemente, moldar a forma como as peças gráficas são recebidas (sejam 
elas comerciais, artísticas, empresariais ou governamentais), bem como já é capaz de 
moldar a forma como o público percebe e reage às suas comunicações visuais).
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4 Tradução livre – Como a história do design tradicional tem sido acusado de estar obcecada com a produção – ou melhor, 
a criação conceitual – de coisas e, assim, ignorando o seu uso e consumo, é muito compreensível que essa característica 
dos estudos de cultura material se mostrou fascinante, apesar de suas deficiências. No entanto, a vertente antropológica 
de estudos de cultura material tem muitas vezes focados tão fortemente no lado do consumo que o lado da produção foi 
deixado mais ou menos inexplorado.



Jorge Frascara (1995, p. 44) reconhece que, historicamente, o desenvolvimento do design 
gráfico aconteceu em grande parte por vias empíricas e com menos reflexões teóricas do 
que nas artes plásticas. Também aponta para alguns pontos negativos na desvalorização da 
discussão teórica e nas análises focadas no estilo visual das peças, as quais seguem: 
sobrevalorização da estrutura visual dentro de um contexto estético; carência na discussão 
acerca da apropriação gráfica; exclusão de áreas do design gráfico nas quais a questão 
estética possui importância reduzida (como mapas, sinalética, material educativo etc.); 
omissão da importância das ideias no processo comunicativo, sem diferenciar a criação da 
manipulação visual; não considerar a questão do desempenho na percepção visual; e, 
finalmente, desconsiderar o impacto de uma peça gráfica sobre a comunidade. Frascara, ao 
considerar a questão da qualidade de uma peça gráfica realizada por um designer gráfico, 
defende que seja considerada a reação do público em detrimento da qualidade estética ou 
inovações estilísticas. Ou seja, a qualidade deveria ser medida pela mudança de atitudes 
provocada no público ao entrar em contato com uma peça gráfica (1995, p. 49). O que se 
procura com uma peça de comunicação visual, dentre tantos objetivos, é o 
reconhecimento de um produto ou criação de empatia por uma determinada marca. 
Procura-se também a conscientização acerca de um problema, encorajar ou evitar certas 
atitudes e promover a mudanças (ou afirmação) de paradigmas.

A questão geográfica e histórica se aplica a uma nova abordagem no estudo do design,  
principalmente ao se considerar as mudanças de paradigmas que surgem na pós-
globalização. O processo de globalização encontra-se em um alto nível de 
desenvolvimento, se considerado que ele se faz presente (e possível) no nível individual. 
Anteriormente, governos e corporações interagiam entre si para abrir novos caminhos 
políticos e econômicos que se refletiam em maior ou menor escala no cotidiano da 
população. Com isso, produtos manufaturados e culturais atingiam novos mercados 
internacionais. Sob o ponto de vista do público/consumidor, a globalização torna-se um 
fenômeno ativo com o avanço nas telecomunicações e com a viabilidade econômica dos 
transportes intercontinentais. Miller (2007, pp. 37-8) já considera que o consumo não é 
uma atividade passiva, já que este século se caracteriza por uma mudança de 
comportamento por parte da população/consumidor, que passa a se identificar mais 
intimamente através do consumo (escolha) do que com a produção (obrigação), o que se 
traduz na escolha das profissões que geram os meios necessários para sua subsistência. O 
ponto no qual a globalização torna-se mais ativa ou interativa ocorre quando são dadas as 
opções para o público/consumidor escolher, consumir, visitar, comunicar, conhecer e 
deixar-se conhecer em escala global e de forma imediata. É a possibilidade real de 
importar os próprios bens de consumo, que não são encontrados localmente, e tornar-se 
parte de uma comunidade internacional que se identifica com determinados produtos/
marcas/artefatos. Além de ter a possibilidade de maior independência no acesso a lugares 
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e informações em escala global. Guy Julier (2010, p. 4-5) defende que a identidade nacional 
se enfraqueceu com a globalização, dando lugar a formas de organizações ideológicas e 
culturais em escalas que variam desde espaços descentralizados de abrangência transnacional, 
até no nível micro-regional, graças ao poder de penetração corporativo internacional e ao 
acesso a bens (físicos ou culturais) por redes globais, como a internet. 

Esse fenômeno, por si só, já justifica a ideia de um novo paradigma para a história do 
design gráfico no contexto contemporâneo. Porém, mesmo no âmbito da pré-
globalização, a necessidade de estudar os países que estiveram à margem da história se 
mantém. Victor  Margolin (2005) dá ao menos dois exemplos de falhas em contextualizar 
os países de fora do eixo europeu e seus artefatos em uma história integral, tanto na arte 
como no design: a inclusão de povos não europeus, na história da arte e da arquitetura, 
geralmente ocorria quando essas culturas eram consideradas como antigas, tradicionais ou 
nativas, desconsiderando os acontecimentos modernos e contemporâneos. Margolin 
(idem) cita como exemplo a obra de H.W. Janson, “History of Art”, de 1986, na qual a 
cobertura acerca da arte e arquitetura não ocidental é descontinuada a partir do momento 
em que surge o Renascimento. Apesar de citar outras duas obras literárias, nas quais as 
artes fora do eixo Estados Unidos/Europa estão integradas no corpo investigativo, 
Margolin acredita que isso se deve a artistas que, de alguma forma, se tornaram 
conhecidos internacionalmente como Fernando Botero e Nan June Paik (Margolin, 
2005, p. 238). O segundo fato é que, por questão de sobrevivência, a produção de 
artefatos existiu em todas as sociedades humanas ao longo da história e, por 
consequência, o desenvolvimento do design (seja em formas primitivas, sofisticadas, com 
perspectivas singulares na solução de problemas e modificações do modo de vida através 
dos artefatos)(Chou, 2006, p. 2; Margolin, 2005, p. 241). 

Há, certamente, espaço para a investigação acerca do design gráfico dos países fora do eixo 
Estados Unidos/Europa. Considerando as questões da globalização e do consumo, o 
Japão é um objeto de estudo que possui interesse pelo seu papel econômico, histórico e de 
expansão cultural no Ocidente. Dentro do contexto asiático, o Japão é um dos poucos 
países que possui um reconhecimento histórico pelo seu design, pois segundo Wen Huei 
Chou (2006, p. 4), outros países asiáticos como China e Taiwan eram considerados 
imitadores do estilo moderno de vida e dos valores de cultura material dos países 
desenvolvidos do Ocidente. Dessa forma, não houve suficiente interesse acadêmico para 
investigar a história do design nesses países de maneira mais aprofundada. Contudo, de 
forma alguma isso indica que esses países não possuem uma história sobre a criação nativa 
de artefatos que visavam a resolver ou facilitar as tarefas diárias. Chou apenas relata o 
domínio ocidental que existe na historiografia do design gráfico até o momento. 
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A afirmação de Chou pode ser confirmada também no campo das artes gráficas e da 
comunicação visual. Em meados do século XIX, a definição de design gráfico ainda não 
era clara e as fronteiras entre arte/expressão subjetiva e design/comunicação eram 
obscuras. Richard Buchanan (1995, pp. 9, 10) afirma que o design gráfico era apenas uma 
arte a serviço comercial. Com a teoria da comunicação e com a Semiótica, o designer 
gráfico tornou-se um um agente criador de mensagens as quais cabia ao público 
decodificá-las. Se antes o designer gráfico era um agente com gosto estético apurado e 
capacidades artísticas suficientemente aguçadas na utilização de artifícios decorativos para 
melhor apresentar a mensagem de forma mais agradável possível, posteriormente o 
designer gráfico passa a ter um papel persuasivo na sociedade. Os conhecimentos teóricos 
acima mencionados são indiretamente integrados na peça gráfica com o objetivo de criar 
argumentos visuais e textuais que irão interagir sinergicamente para tornar a peça gráfica 
mais convincente e sua mensagem mais efetiva ao público alvo da comunicação.

Um dos períodos a que Buchanan se refere é a Art Nouveau. A vertente gráfica desse estilo 
foi uma das mais claras demonstrações de arte comercial no Ocidente. Visto como uma 
espécie de contra movimento em relação à Revolução Industrial e à produção em massa, a 
Art Nouveau possui características relevantes, tanto para a história do design gráfico 
ocidental como japonês. Apesar de ter surgido na França, na década de 1890, 
rapidamente tornou-se um movimento pan-europeu e com características específicas em 
cada país. Conhecido, por exemplo, como Jugendstil na Alemanha, Modernista na 
Catalunha, Secessão na Austria, Stile Liberty (ou Arte Nuova) na Itália e Arte Nova em 
Portugal. O estilo era adaptado ao gosto local, mas mantinha características estilísticas 
que as unificavam, como a importância da linha, formas orgânicas, utilização de motivos 
inspirados na natureza, assimetria, preferência pela composição diagonal e dinâmica, 
paleta de cores reduzidas, não utilização de luz e sombra para representar volume, e, 
especificamente no campo das artes gráficas, a utilização da tipografia manual e de estilo 
livre. Sua história é frequentemente estudada no Ocidente e dispensa maiores explicações 
nesta tese. Contudo, uma importante característica para a presente investigação é a sua 
gênese e, especificamente, a influência das artes japonesas na Europa. Segundo Michael 
Sullivan (1998, p. 240), a Art Nouveau pode ser considerada uma espécie de Japonismo 
mais primitivo, com a estética do Art and Crafts. E também é evidente a influência que a 
Art Nouveau teve no design gráfico japonês através de Hisui Sugiura (1876–1965) que 
colaborou com o avanço da profissionalização do designer gráfico no Japão, não só através 
de seu trabalho e sua linguagem vanguardista para a época, mas também com sua revista 
Affiches (1927), que era dedicada à pesquisa e divulgação de pôsteres japoneses, 
ocidentais e na educação visual e sensibilização do público em relação ao design gráfico 
(Nagoya Ginkō, 1989, pp. 109, 113; Weisenfeld, 2000, p. 81).  
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O termo “Japonismo” se refere às influências japonesas nas artes europeias, mais 
notoriamente visíveis no Impressionismo e Art Nouveau. Em uma das mais completas 
investigações sobre o tema, Lionel Lambourne (2007) refere-se ao Japonismo como:

The word 'Japonisme' was coined in 1872 by French author and collector, Philippe Burty, 'to 
designate a new field of study of artistic, historic and ethnographic borrowings from the arts of 
Japan'. To eyes sated with Neoclassicism and the Gothic revival, then in full spate, Japanese art was 
far more than just a refreshing visual novelty... Indeed, Japanese works of art became potent 
catalysts for new designs in many disciplines, particularly affecting the ceramic industry, furniture 
making and textile design. The catalyst for the phenomenon of Japonism was the opening up of 
Japan to international trade in 1858. For over 200 years previously – from 1639 to 1858 – the 
great maritime nations of Europe (Portugal, Spain, the Netherlands and Great Britain) had been 
unable to breach the defenses of the enclosed world of Japan, which embraced a policy known as 
sakoku – 'the secluded country'. (Lambourne, 2007, pp. 6, 7) 5

Apesar da influência alargada que o Japonismo teve na Europa, foi no aspecto gráfico que 
o Japonismo iria futuramente influenciar o desenvolvimento do design gráfico japonês, 
através dos trabalhos de artistas e ilustradores da Art Nouveau. Observa-se nos trabalhos 
de Mucha, Toulouse-Lautrec, Beardsley, Grasset, Steinlen e outros artistas da mesma 
época, a fusão do período descrito por Buchanan sobre a divisão obscura entre arte e 
design gráfico e as influências do Japonismo. Os pôsteres desses artistas exemplificam 
tanto a influência do Japão na linguagem visual europeia como de uma nova forma de 
comunicação visual que se destacava pela linguagem mais abstrata, com liberdade 
representativa e, principalmente, com novas formas de integração entre texto e imagem 
graças à substituição dos tipos móveis pela caligrafia manual. Foi a partir do contato com 
as gravuras ukiyo-e que artistas gráficos   puderam observar novas possibilidades entre 
imagem e texto em uma mesma impressão,  (influência essa que tem origem na China, 
onde texto e imagem eram complementares um ao outro) (Thornton, 1991, p. 27). 
Posteriormente, a linguagem artística e gráfica desenvolvida pelos europeus, graças ao 
contato com o ukiyo-e, influenciou designers gráficos japoneses, como Hisui Sugiura e 
Hashigushi Goyo (1880–1921), por exemplo. 

Para uma investigação acerca do design gráfico de um país que é distante tanto 
geograficamente como culturalmente do contexto europeu, é necessário reconhecer o 
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5  Tradução livre – A palavra "japonismo" foi criada em 1872 pelo autor e colecionador francês Philippe Burty, "para 
designar um novo campo de estudos artísticos, históricos e empréstimos etnográficos das artes do Japão '. Para os olhos 
saciados com neoclassicismo e o renascimento gótico, então em voga, a arte japonesa era muito mais do que apenas uma 
novidade visual... Na verdade, obras de arte japonesas tornaram-se catalisadores potentes para novos designs em muitas 
disciplinas, afetando principalmente a indústria cerâmica, fabricação de móveis e design têxtil. O catalisador para o 
fenômeno da Japonismo foi a abertura do Japão ao comércio internacional em 1858. Anteriormente, por mais de 200 
anos (1639-1858) as grandes nações marítimas da Europa (Portugal, Espanha, Holanda e Grã-Bretanha) não eram 
capazes de romper as defesas do Japão enclausurado, que adotou uma política conhecida como sakoku - 'o país isolado ". 



estado da arte dos métodos utilizados pelos investigadores ocidentais na tentativa de 
autodefinição. Por ser uma disciplina cuja autoafirmação é relativamente recente e a 
investigação científica é ainda posterior, a cristalização do método baseado no que se 
aplica às artes não sugere um caminho para a compreensão integral do design gráfico. Sua 
natureza transdisciplinar em muito difere das artes e é na inclusão dessas diferentes áreas 
que virá a surgir uma maneira mais eficaz de compreender o design gráfico. A inter-
relação de fatos e acontecimentos cronológicos ou geográficos externos à cultura e à 
linguagem visual pode parecer pouco óbvia em um primeiro momento para tentar 
compreender a linguagem gráfica de culturas distantes. Entretanto, como visto 
anteriormente, é necessária uma abordagem holística para localizar indicações teóricas 
que auxiliem, em um primeiro momento, essa compreensão e, em seguida, fornecer 
instrumentos para a análise e interpretação de peças gráficas, especificamente, as 
produzidas no Japão. 

Não há um consenso sobre a forma mais eficiente na abordagem investigativa do design 
gráfico. Historicamente, os métodos eram obtidos a partir de outras disciplinas 
correlacionadas, como ciências sociais e artes, para serem adaptados na área do design 
gráfico. Ao transportar essa problemática ao contexto japonês, outras questões devem ser 
adicionadas à investigação, pois, os paradigmas socioculturais diferem dos países 
ocidentais que, tradicionalmente, ainda lideram a discussão sobre a investigação acerca do 
design gráfico. No caso de áreas ainda pouco exploradas, novas camadas são 
necessariamente adicionadas à investigação. É preciso antes reconhecer as diferenças, os 
valores locais, os costumes, a cultura e a história sociopolítica com a finalidade de definir 
pontos críticos para determinar o que é importante informar e investigar. Também, ao 
investigador não é aconselhável considerar que o leitor esteja familiarizado com as 
questões, principalmente as específicas, de um determinado país ou região, especialmente 
dos países do Extremo Oriente. A escassez de material acadêmico (principalmente em 
língua portuguesa) que trata o design gráfico japonês sob uma abordagem holística, ao 
menos por enquanto, deve ser considerada para as investigações atuais. É aconselhável 
também reconsiderar as diferenças (e também semelhanças) entre Ocidente e Oriente, 
conhecer as particularidades e redimensionar os preconceitos orientalistas criados tanto 
pela cultura acadêmica europeia dos séculos XIX e XX como aquela produzida pelo 
comércio cultural, ao qual a globalização permitiu a expansão.  

Considerações Históricas Sobre o Design Gráfico Japonês

As primeiras manifestações visuais na região que hoje é o Japão possuem origens remotas 
que datam de cerca de 13 mil anos, denominado como período “Jōmon”. Não se 
diferenciando da evolução cultural em outras partes do mundo, o desenvolvimento nas 
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técnicas e linguagens visuais do povo japonês, ao longo da história, é diversificado e 
complexo. Em estudos extensos e generalistas como o de Meggs, haveria espaço para 
investigar as manifestações artísticas dos períodos Jōmon, Yayoi, Kofun e seguir, 
cronologicamente, até os tempos atuais. Por ser o foco desta investigação o design gráfico 
japonês a partir do fim da Segunda Guerra, as influências visuais investigadas nessa primeira 
etapa estarão restritas às linguagens artísticas historicamente menos antigas, como ukiyo-e, 
rinpa e sumi-e, por apresentar reverberações visuais mais diretas nos trabalhos da primeira 
geração de designers japoneses. 

O estudo do design gráfico japonês inevitavelmente contempla uma breve análise dessas 
três linguagens artísticas, não só pela influência estética, mas também porque no Japão a 
diferenciação entre arte, artesanato e design não era tão clara como na Europa. No Japão, 
durante o período da sua modernização, os termos europeus “fine arts” e “crafts” foram 
importados e traduzidos, respectivamente como bijutsu e kōgei, para diferenciar os 
artefatos produzidos para essas finalidades, em substituição ao termo genérico gigei (arte 
técnica). Em 1886, o Museu Imperial tinha definido as seções bijutsu (artes plásticas), 
bijutsu kōgei (artes e ofícios) e kōgyō (produtos industriais) (Kikuchi, 2004, p. 81) para 
categorizar essas diferentes vertentes do design e arte. Foi após isso que o termo zuan (図
案), originalmente criado por Kaijirō Nōtomi (provavelmente em meados do século 
XIX), foi utilizado para se referir ao termo “design” (Kikuchi, 2004, p. 83). Somente em 
1951, que o termo “graphic designer” foi introduzido no Japão através do designer 
gráfico Yusaku Kamekura (1915–1997), em substituição ao termo japonês zuan-ka 
(Thornton, 1991, p. 65). Na Europa o termo surgiu antes, tanto Hollis como Meggs 
concordam que a profissão e o termo “design gráfico” têm sua origem no século XX, 
mais precisamente com a criação do termo em 1922 pelo designer de livros 
estadunidense William Dwiggins (Margolin, 2000, p. 1; Meggs and Purvis, 2012, p. 
192).

Como referência temporal será utilizada o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que 
é o momento de ruptura da sociedade japonesa, o qual inicia um processo de recuperação 
e modernização singular na história moderna. As transformações políticas, sociais, 
econômicas e estratégicas no Japão, tanto no âmbito doméstico como internacional, 
foram definitivas para o design gráfico japonês, desde então. 

O Japão iniciou o processo de abdicação de ser um império para se tornar um Estado a 
partir da renúncia do imperador Michinomiya Hiroito (1901–1989) à sua divindade e 
poder político; o país foi, então, ocupado militarmente e culturalmente pelos países 
aliados, com destaque para os Estados Unidos e, inevitavelmente, o uso do katakana e de 
palavras estrangeiras aumentou consideravelmente. Para o design gráfico, especificamente 
para a área tipográfica, essa mudança é importante, pois indica a quebra de um paradigma 
na relação dos japoneses com sua língua. Roy Andrew Miller, inclusive, cunhou o termo 
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“Modern Myth of Nihongo” (mito moderno da língua japonesa) para definir a 
identificação do modo japonês de ser com sua língua.

For most Japanese, and indeed for modern Japanese society and culture in general, the Japanese 
language is not simply a language. It is not merely a social convention, something that the society 
and the culture can use and then forget about. Above all, the Japanese language in modern Japan 
is never regarded simply as a set of social conventions, arbitrarily agreed upon. For modern Japan, 
the Japanese language is a way of life, and the enormous amount of speculation, writing and 
talking about it that goes on at every level of Japanese life constitutes an entirely distinctive and 
marvelously self-contained way of looking at life. [...] It has assumed the dimensions of a national 
myth of vast proportions. (Miller citado em Sherry and Camargo, 1987, pp. 176-7) 6

Ainda no âmbito tipográfico, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que o sistema de 
leitura da esquerda para a direita (no caso de textos horizontais) foi definido como padrão 
pelo governo japonês, sob forte influência estadunidense (Thornton, 1991, p. 55). 

No design, tanto gráfico como industrial, o desejo dos japoneses nos primeiros anos do 
pós-guerra era aprender novas linguagens com os designers gráficos ocidentais e, 
eventualmente, superá-los em qualidade (Saiki, 2002, p. 9). O design também serviu de 
ferramenta econômica e estratégica para as exportações. Thornton (1991, p. 93) explica 
que após anos de produção industrial com objetos de baixa qualidade, o governo, em 
meados da década de 1950, passou a obrigar as indústrias a desenvolver políticas de 
fomento e desenvolvimento do design. Especificamente no caso do design gráfico, a 
paisagem desoladora e cinzenta que a guerra deixou no país, incentivava os designers a 
produzir trabalhos com uso de cores, apelo à beleza e eles não poupavam esforços para 
deixar temporariamente seu país, à procura de influências externas para utilizar na 
comunicação visual (Saiki, 2002, p. 43). As influências artísticas ocidentais pararam de 
chegar ao Japão com o mesmo vigor durante parte do período Meiji, por questões 
logísticas, econômicas e nacionalistas. Era uma época de reconstrução do país e de 
tentativa de minimizar as marcas da guerra. No contexto mundial, cabe citar Frascara 
(1995, p. 50), que menciona avanços importantes nos sistemas de comunicação visual 
durante o período da Segunda Guerra Mundial, por causa da necessidade de aumentar, 
por questões econômicas e bélicas, sua eficiência. Teorias de informação, semiótica e 
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6 Tradução livre – Para a maioria dos japoneses, e de fato para a sociedade japonesa moderna e da cultura em geral, a língua 
japonesa não é simplesmente uma língua. Ela não é apenas uma convenção social, algo que a sociedade e a cultura pode 
usar e depois esquecer. Acima de tudo, o idioma japonês no Japão moderno nunca é considerado simplesmente como um 
conjunto de convenções sociais, arbitrariamente acordado. Para o Japão moderno, a língua japonesa é um modo de vida, 
e motivo de enorme especulação, escrever e falar sobre a língua japonesa e o que se passa em todos os níveis da vida 
japonesa, constitui uma forma completamente diferente e maravilhosamente auto-suficiente de encarar a vida. [...] A 
língua assumiu as dimensões de um mito nacional de grandes proporções.



demais elementos teóricos da comunicação foram desenvolvidos e hoje servem de apoio 
para análise de imagens, das quais esta investigação faz uso.

Para formar um panorama histórico da estética japonesa, voltada às linguagens gráficas e 
suas reverberações no design gráfico contemporâneo, assim como manter o marco 
cronológico na Segunda Guerra Mundial, alguns dos mais importantes estilos artísticos 
japoneses serão brevemente analisados de acordo com sua origem pré ou pós-guerra. A 
proposta não é aventurar-se a reescrever a bem estabelecida história dos movimentos 
estéticos e artísticos japoneses, como o ukiyo-e, rinpa e sumi-e, mas estabelecer os 
conhecimentos necessários para o leitor identificar visualmente padrões estéticos que 
influenciaram o design gráfico japonês moderno.

Artes Visuais no Japão Pré-Guerra

Kenya Hara (1958–) (2007 pp. , 308-9) considera que se o Japão não tivesse procurado se 
modernizar seguindo os moldes ocidentais durante o período Meiji, os japoneses 
inevitavelmente desenvolveriam uma cultura do design única, mesclando as tradições 
locais com os avanços científicos ocidentais. A maneira abrupta com que as ideias 
ocidentais ingressaram no Japão, ainda segundo Hara, quebrou um ciclo natural de 
desenvolvimento que possivelmente resultaria em uma linguagem gráfica com qualidade 
equiparada (ou superior, segundo ele) ao do Ocidente. São afirmações arrojadas de um 
dos principais nomes do design contemporâneo japonês. Provavelmente, nunca será 
possível validar sua teoria, pois o Japão se caracteriza por períodos de criações, releituras e 
adaptações ao longo da sua história. Isso não pode ser mudado. As artes visuais japonesas 
que se desenvolveram, principalmente no período de isolamento do Japão, são, em muitos 
aspectos, responsáveis pela linguagem estética dos designers gráficos japoneses modernos. 
Apesar das artes visuais serem a matriz à qual a primeira geração de designers gráficos 
japoneses recorreu para posteriormente desenvolver sua linguagem gráfica, deve-se 
sempre considerar que a apreciação da linguagem gráfica ocidental, suas técnicas e 
tecnologias foram vitais para o desenvolvimento consistente do design gráfico japonês. 
No caso do design gráfico, a cultura japonesa da releitura e adaptação significa também 
reverenciar uma tradição visual criada pelos japoneses e que evoluiu durante séculos. O 
que pode ser confirmado na citação de Hara é que durante a época diretamente anterior 
ao período Meiji o Japão viveu o período Edo, no qual permaneceu quase que totalmente 
fechado às influências externas e marcado por uma profusão criativa em diversas áreas.

A cidade de Edo (atualmente Tokyo) vivia uma época de paz, sem ameaças externas, e 
durante essa época se transformara em um centro de intensa atividade comercial e, 
segundo Kenneth Henshall (2005, p. 91), era a maior cidade do mundo nesse período, 
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contando com cerca de um milhão de habitantes. Os mercadores tornaram-se os novos 
ricos e com isso o consumo cultural se modificou, migrou de um gosto mais refinado da 
alta aristocracia para linguagens mais populares. Henshall (ibid.) explica que as 
preferências migraram das sofisticadas peças de teatro noh para as mais exibicionistas e 
coloridas peças do teatro kabuki, ou das histórias apresentadas pelos bonecos do teatro 
bunrako. Preferiam literaturas mais populares, simples e curtas, como o haiku ou senryu. 
Ou ainda, no campo das artes visuais, as gravuras de madeira, ou ukiyo-e, eram preferidas 
em relação às onerosas e raras pinturas (frequentemente utilizando ouro) que inundavam 
os palácios japoneses. A temática era o dia a dia da cidade, as relações humanas, belas 
mulheres, as peças kabuki, atores populares e a pornografia (gênero também conhecido 
como shunga). 

Considerações Sobre o Ukiyo-e
O ukiyo-e surge como referência estilística e estética no design gráfico japonês de duas 
maneiras distintas: de forma direta pela influência doméstica e de forma indireta pela 
influência internacional, através dos pôsteres produzidos pelos artistas da Art Nouveau. O 
estilo ukiyo-e também possui influências ocidentais, introduzidas através dos artistas do 
yōfuuga (洋風画), que eram treinados para copiar as pinturas ocidentais levadas pelos 
portugueses, espanhóis e holandeses para o Japão; e também procuraram absorver novas 
técnicas representativas, como as paisagens, jogos de luz e sombra, perspectiva, cores e a 
densidade de tinta sobre a tela ( JAANUS, 2003c). É claro que as influências ocidentais 
estão muito bem dissolvidas sob o filtro japonês de adaptação e releitura das influências 
vindas de outros países.

Os artistas do ukiyo-e eram considerados artesãos no Japão. Era um estilo que valorizava a 
expressividade da linha, formas simples e expressivas, as cores chapadas, o uso de silhuetas, 
a abstração, códigos iconográficos, o não uso da perspectiva (ponto de fuga) e vários 
padrões decorativos que já eram tradicionais na arte têxtil dos kimonos japoneses. Pode ser 
observado que, tanto nos trabalhos comerciais contemporâneos de comunicação visual 
japonês como nas suas tradicionais linguagens artísticas, a sutileza e a sugestão, ao invés 
do excesso e revelação, são características comuns das mensagens visuais. Tal característica 
exige literacia visual e conhecimento cultural para a decodificação da obra ou peça 
gráfica. Para um artista japonês, a intuição e a transmissão das sensações são mais 
importantes que o pensamento analítico e técnico, que é visto com mais regularidade 
nas artes ocidentais, ao menos até o período moderno.

As gravuras ukiyo-e inspiravam-se na vida boêmia do bairro de Yoshiwara em Edo. Por ser 
um bairro fechado, dedicado ao entretenimento adulto e aos prazeres efêmeros, era 
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conhecido como “mundo flutuante” durante o período Edo (1615–1868). Com a paz 
estabelecida no período Edo, os samurais passaram a ser desnecessários, porém 
mantiveram certo estatuto social como burocratas na sociedade japonesa e com algum 
poder político. Os mercadores, por sua vez, eram, tecnicamente, uma casta inferior e não 
possuíam privilégios políticos, mas contavam com grande poder econômico. Por estarem 
proibidos de lutarem, os  samurais frequentemente intimidavam os mercadores apenas 
por diversão, proporcionando uma tensão social entre classes. Os mercadores em posse de 
recursos financeiros procuravam as diversões e prazeres de Yoshiwara. Para evitar 
constrangimentos aos mercadores, os samurais eram proibidos de entrar no “mundo 
flutuante”, contudo alguns usavam disfarces para infringir essa regra (Discovery Channel, 
2001). Em uma descrição da vida e espírito do bairro de Yoshiwara, escrita por Asai Ryoi 
(1612–1961), um samurai que se tornara o primeiro escritor profissional do Japão no 
período Edo, lia-se:

“Vivendo apenas para o momento, admirando a lua, a neve, as cerejeiras e as folhas de outono, 
apreciando o vinho, mulheres e a música e apenas deixar ser carregado pelas correntes da vida 
como uma garrafa flutuando rio abaixo”. (National Gallery of Victoria)

Através de uma linguagem gráfica descomplicada, as gravuras ukiyo-e apresentavam 
visualmente, de maneira acessível e com grande cobertura de distribuição, os temas mais 
desejados pelo povo. As gravuras eram pequenas narrativas que eram acompanhadas de 
texto. Aliás, em sua origem, o ukiyo-e é oriundo das ilustrações de livros e com o tempo 
foram ocupando cada vez mais lugar nas publicações com diagramações, nas quais o texto 
ocupava espaços mínimos nas páginas ( JAANUS, 2003b).    

O ukiyo-e era uma linguagem artística apreciada pelos homens comuns e a demanda exigia 
larga produção. A técnica de xilogravura permitia a impressão em grande número e era 
ideal para a comercialização da arte. A partir do século XVII, a demanda por publicidade 
fez com que surgisse o hikifuda e o ebira que são xilogravuras na forma de folhetos e 
pôsteres, nos quais se apresentavam imagens e técnicas ao estilo ukiyo-e, mas com espaços 
em brancos para que fosse possível a inserção posterior de um texto publicitário. Apesar 
de não publicitar um produto ou um estabelecimento em particular durante a 
produção da imagem, a popularidade do ukiyo-e era suficiente para agregar valor 
comercial ao produto publicitado, da mesma forma que na publicidade moderna 
utilizam-se pessoas famosas para valorizar produtos ou marcas. Era uma forma barata 
de publicidade que tinha como vantagem a possibilidade de pequenos comerciantes 
divulgarem seus produtos com custos acessíveis. Tanto quanto a serviço da publicidade 
como para a fruição estética na forma de arte as gravuras, o ukiyo-e possuía um forte 
apelo comunicativo para as massas e já abria caminho para a comunicação gráfica 
comercial no Japão. 
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O detalhe necessário, que ainda não estava contemplado para obter uma comunicação 
visual mais efetiva comercialmente, era a prática de colocar a imagem e o texto em uma 
relação sinérgica para a promoção comercial. No caso do hikifuda, os dois elementos 
comunicativos trabalhavam de forma independente, tendo a imagem uma função 
puramente estética e o texto, uma função informativa. Pode-se considerar que a 
publicidade impressa japonesa do período Edo e Meiji tinha estreitas relações com a 
arte, já que sua raiz visual encontra-se nas linguagens artísticas. 

Há de se considerar que a utilização de artistas/artesãos na produção de imagens para a 
comunicação publicitária não faz dessas peças obras de arte, nem no âmbito do design 
gráfico nem no da publicidade. Não havia, nesse período, a lógica do pensamento do 
design gráfico, que só viria a ser introduzida na metade do século XX; nem havia a 
preocupação de criar metáforas visuais ou jogos de significados entre imagem e texto para 
persuadir o público a consumir determinado produto ou serviço. A “arte” na publicidade 
consiste em utilizar os vários elementos disponíveis dentro de uma determinada mídia, ou 
em um conjunto de mídias no caso de uma campanha transversal, para gravar na memória 
do público informações ou sensações de um produto, serviço ou empresa. No contexto do 
design gráfico, o hikifuda possui o mérito de solucionar o problema da comunicação entre 
o comércio e os consumidores através da solução de espaços livres para a posterior 
aplicação de textos personalizados. É um detalhe gráfico que funciona perfeitamente em 
conjunto com a tecnologia de produção xilográfica, e, posteriormente litográfica, de 
imagens para grandes tiragens. A forma do texto a ser impresso posteriormente deveria 
harmonizar o conteúdo da informação a ser transmitida com o espaço disponível na 
imagem para comportar o texto. Esse é um trabalho que ainda é realizado nas peças 
gráficas atuais, sob a responsabilidade do designer gráfico.

Por se tratar de imagens genéricas que procuravam agradar ao público, ao invés de 
trabalhar em função do produto, o hikifuda possui um valor social e histórico para a 
investigação do design gráfico. Valor social, pois era através dessas imagens, massivamente 
distribuídas ao público, que eram retratadas tendências sociais, novidades tecnológicas ou 
diversos tipos de informação cotidiana. Especialmente após 1868, período de abertura do 
Japão para o mundo, as novidades ocidentais e os novos meios de transporte, como barcos 
a vapor, aviões e locomotivas, eram retratados nessas mídias (Nagoya Ginkō, 1989, p. 47). 
O valor histórico se dá pelo fato de ser documentado visualmente nessas peças 
publicitárias a sociedade japonesa ao longo das décadas, pois são temas que talvez não 
tivessem espaço ou valor estético no campo das artes, no qual os tópicos mais poéticos e 
apelativos à sensibilidade humana tinham espaço preferencial.
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A estética das obras ukiyo-e e a técnica de xilogravura eram amplamente utilizadas na 
materialização de mensagens visuais comerciais. Aplicavam-se, igualmente, nos jogos de 
cartas japoneses, conhecidos como hanafuda. Os jogos de cartas foram levados ao Japão 
pelos portugueses durante as primeiras expedições e tornaram-se populares entre os 
nipônicos. Porém, com a expulsão dos missionários europeus do arquipélago, os 
jogos de cartas também foram proibidos no país. A partir de então novos estilos 
visuais de cartas foram criados pelos japoneses, trocando a abordagem lógica dos 
números do baralho europeu por representações gráficas inspiradas na natureza e nas 
estações do ano ( Japan Publications, 1980, p. 17). A popularidade do hanafuda 
mantém-se até hoje. A Nintendo, uma das maiores empresas de jogos eletrônicos do 
mundo, iniciou suas atividades produzindo cartas hanafuda em 1889 e ainda hoje, 
125 anos depois, ainda mantém em produção a série hanafuda mais popular da 
história da empresa, chamada Daitouryou.

Outro elemento sociocultural que teve reverberações visuais consistentes durante o 
período Edo e, consequentemente, ganhou espaço no imaginário pictórico do ukiyo-e, foi 
a representação das mulheres japonesas, principalmente as cortesãs e atrizes, sob a forma 
de bijin-ga. O termo bijin-ga usado atualmente foi cunhado apenas no período Meiji, que 
é posterior ao período Edo. Anteriormente o termo em uso era onna-e ou bijin-e 
( JAANUS, 2003a). Mesmo o termo sendo diferente, o sentido permanece semelhante: e 
(絵) ou ga (画), ambos podem indicar a ideia de “imagem”, onna (女) significa mulher e 
bijin (美人), termo mais frequentemente usado para mulheres, significa “pessoa linda”. 
Torii Kiyonaga (1752–1815), Kitagawa Utamaro (1753–1806) e Hosoda Eishi (1756–
1829) são três artistas de destaque dessa temática visual. 

Da mesma forma que as outras gravuras ukiyo-e, as imagens bijin-ga tinham apelo 
comercial no período Edo. De certa forma, essa tendência na exploração comercial da 
imagem feminina ainda hoje é frequente na publicidade japonesa ao se considerar o 
fenômeno kawaii (que será posteriormente visto em detalhes). Durante os séculos XVIII 
e XIX, essas imagens serviam aos homens como veículo de divulgação das cortesãs mais 
belas do bairro de Yoshiwara e, eventualmente, servia para atraí-los aos bordéis. Para as 
mulheres, essas imagens eram uma espécie de catálogo de moda em que se podiam 
visualizar os tecidos, estampas e novos modelos de roupas femininas (Gross, 2004, p. 22) 
(fig. 2.1). Já no século XX, a utilização das belas mulheres era tão proeminente que o foco 
principal da peça gráfica era a beleza da modelo ilustrada, deixando o produto e a marca em 
segundo plano através de uma breve referência visual e textual (Thornton, 1991, p. 36).
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Fig. 2.1: Autor desconhecido. Anúncio “Sakura Biiru”, Sem data. Fonte: Gross, 2004, sn.

As características gerais do universo visual do ukiyo-e que foram utilizadas colaboraram 
para o estilo visual do que viria a ser produzido na área do design gráfico japonês. Um dos 
maiores expoentes na utilização dessa linguagem e no resgate de elementos gráficos 
característicos da história gráfica japonesa é Tadanori Yokoo (1936–). Yokoo é artista 
plástico, cineasta, ator e escritor. Designer gráfico, apesar de ser mais uma das suas 
atividades profissionais, ele possui importância para a história do design gráfico por causa 
da abordagem disruptiva de suas obras dentro do âmbito visual. Ele não apenas faz uso da 
estética ukiyo-e como também dos motivos tradicionais que faziam parte do imaginário 
do Japão, como as ondas de Katsushita Hokusai (1760–1849) o Monte Fuji, tatuagens de 
yakuza, o sol nascente, o céu em gradações de cores, o portão flutuante de Miyajima e 
outros itens da cultura tradicional japonesa. Posteriormente, apropriou-se da imagem do 
shinkansen (trem de grande velocidade japonês) para torná-la em um novo motivo visual 
em sua peças que traduziam visualmente o Japão moderno. Sofreu também influências 
dadaístas e construtivistas, usou diversas técnicas como litografia, colagem, silkscreen, 
manipulação fotográfica manual, litografia e computação gráfica. 

Yokoo é um dos representantes da abordagem pop e lúdica na arte gráfica japonesa. Seu 
estilo moderno, sua despretensão ao tratar com aparente leviandade imagens tradicionais 
do Japão e suas composições supostamente descuidadas já renderam a Yokoo duras 
críticas de seus pares, que pregavam uma abordagem mais austera ao design gráfico. Foi 

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
II. Cultura Visual Japonesa: Tradição e Modernidade 

__________________________________________________________________________________________________________

39



acusado em 1966 de, inconsequentemente, banalizar o design gráfico ao levá-lo a um 
nível popular e sem requinte. Ainda durante a década de 1960, Masaru Katzumie (c. 
1930) , influente designer gráfico e contemporâneo de Yokoo, deixara explícito seu 
descontentamento ao ver os pôsteres de Yokoo fazendo uso de imagens japonesas típicas e 
que ignoravam os ensinamentos teóricos de composição oriundas do Ocidente. Após 
essas críticas, Yokoo passou a alimentar algum desprezo pelas tendências internacionais 
do design da sua época e a se expressar fazendo uso mais frequente das imagens típicas do 
Japão com uma carga irônica incomum aos costumes nipônicos daquela época.  

Os pôsteres “John Silver: Amor em Shinjuku” e “John Silver: Continuação” foram criados 
em 1967 e 1968, respectivamente para a companhia de teatro Jokyo Gekijo, que tinha 
como líder Juro Kara (1940–), conhecido nome do teatro moderno japonês que era 
entusiasta do movimento vanguardista ocidental, mas que buscava também inspirações 
nas tradições japonesas de teatro e dança, nomeadamente o kabuki e butō (Ortolani, 
1990, p. 246). A ligação de Yokoo com Juro Kara, e os admiradores do Avant-Garde, 
extrapola o campo puramente profissional. Por ser um dos artistas que foram responsáveis 
pela tradução visual do espírito vívido na década de 1960 no Japão, Yokoo foi convidado a 
participar, junto com Kara e seu grupo teatral, em um filme dirigido por Nagisa Oshima 
(1932–2013) sobre o espírito jovem daquela época (Goodman, 1999, p. 10). Na 
composição visual dos dois pôsteres há uma clara mistura na aplicação dos elementos 
visuais do ukiyo-e anteriormente apresentados, nomeadamente o hanafuda, o bijin-ga, o 
céu em degradê e o sol nascente.

Fig. 2.2: Nihongami, sem data. Fonte: www.d.umn.edu/~carr0415 (acesso em 10 de fevereiro de 2014).

A figura feminina é o tema central do pôster. É comum encontrar referências sexuais na 
cultura visual do ukiyo-e através de imagens eróticas ou cenas explícitas de sexo entre 

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
II. Cultura Visual Japonesa: Tradição e Modernidade 

__________________________________________________________________________________________________________

40

http://www.d.umn.edu/~carr0415
http://www.d.umn.edu/~carr0415


homens, mulheres e mesmo animais. Yokoo resgata de uma forma sutil, mas insinuante, 
essa sexualidade que até os dias atuais persiste na sociedade japonesa, principalmente na 
forma de soft porn. Na década de 1960 e 1970, a liberação e a luta contra a repressão sexual 
eram notáveis na sociedade japonesa e a comunicação visual dos pôsteres teatrais da cena 
underground estampava essa luta contra os padrões sociais em relação à sexualidade. 
Segundo Vera Mackie (2006, p. 91, 98), os pôsteres eventualmente estampavam a nudez 
feminina mesmo não tendo nenhuma relação narrativa com a peça de teatro em questão. 
Ainda segundo Mackie, nas décadas do pós-guerra, o corpo e a figura feminina eram uma 
opção, ou mesmo uma fuga à figura masculina desgastada pelas falhas militares e políticas, 
ambas moralmente derrotadas na relação com os Estados Unidos. A figura feminina pode 
remeter tanto à liberdade como à segurança maternal. A silhueta da mulher da figura 2.2 
mostra um penteado muito usado pelas geishas no período Edo, conhecido por 
nihongami. A palavra nihongami é a junção de Nihon ( Japão) com kami (cabelo).  

Sua posição é de sutil conotação sexual, o que é sugerido pelas mãos possivelmente 
amarradas às costas e pela ausência de kimono (fig. 2.3). Não há nudez explícita, pois 
Yokoo permite apenas a visualização da silhueta do corpo, deixando os detalhes gráficos 
para o cabelo e seu penteado. A falta de volume nessa imagem, ao mesmo tempo em que 
distancia a representação do corpo feminino da realidade, faz ampliar o teor erótico ao 
despertar no observador o imaginário narrativo. Yokoo escolheu um gradiente típico das 
gravuras ukiyo-e, tanto na forma como nas cores. O círculo branco ao fundo dirige o olhar 
para as pernas que são realçadas através desse contraste.

Impresso nas extremidades laterais e superiores do pôster, há os hanafuda, ou cartas 
japonesas, que Yokoo já utilizara em outros trabalhos. O uso do hanafuda nesse pôster 
tem apelo estético apenas. Faz parte do estilo de Yokoo o uso e a reutilização de elementos 
tradicionais japoneses em seus trabalhos mesmo se eles não se relacionem com a 
mensagem que se pretende transmitir. O uso dos hanafuda fornece para o pôster uma 
atmosfera tipicamente japonesa que, apesar de não ser tão óbvia a um olhar estrangeiro, 
como seria no caso de um elemento como a caligrafia, é de similar eficiência visual por se 
tratar de um estilo ligado à tradição gráfica nipônica. No âmbito tipográfico, Yokoo foi 
versátil ao unir tipos góticos em katakana para o nome da peça, caligrafia ao estilo 
Ming para o nome dos atores, estilo cursivo tradicional para o texto que descreve a peça 
e letras romanas para anunciar o patrocinador do evento (Goodman, 1999, p. 10). Um 
último elemento gráfico de destaque nesse pôster é a imagem de Juro Kara inserida no 
espelho. De forma semelhante ao pôster “A Balada Dedicada à Amputação do Dedo 
Mínimo” de 1966, Yokoo homenageia Juro Kara inserindo sua foto no pôster de 
divulgação da peça teatral.
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Fig. 2.3: Shinkichi Yamada. Pôster para o filme “Crime e Punição”, c. 1924. Fonte: Nagoya Ginkō, 1989, p. 127.

Yokoo conectava suas criações ao seu estilo de vida em peças por vezes autorreferenciais e 
isso pode ser em parte explicado pela suas obras direcionadas para as áreas artísticas, como 
o teatro, em um período de grandes transformações culturais e quebras de paradigmas 
sociais, como as décadas de 1960 e 1970. A calamidade provocada pela guerra pode 
também ter influenciado sua linguagem transgressora e nacionalista. Yokoo é 
aparentemente o único designer gráfico japonês de renome internacional que conseguiu 
criar uma biografia visual através dos seus pôsteres comerciais. O grau de subjetividade 
que há em seus trabalhos pode ser comprovado com um pequeno detalhe em um dos seus 
trabalhos e que ultrapassou a função comunicativa da peça gráfica ao público: devido à 
ocorrência de um atraso, o pôster para o espetáculo “John Silver: Amor em Shinjuku” não 
foi entregue com a antecedência necessária para poder fazer a divulgação apropriada. 
Yokoo sentiu a necessidade de se desculpar a Juro Kara pelo ocorrido e o fez escrevendo 
um pedido de desculpas no próprio pôster e formalizando com sua assinatura, como se 
tratasse de uma carta pessoal a um amigo (Goodman, ibid.). 
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O trabalho de Yokoo é extenso e abrange várias linguagens e mídias. Em mais de meio 
século de atividade profissional, Yokoo é atualmente um ícone cultuado no Japão com 
uma abordagem lúdica, livre e extremamente pessoal em relação aos trabalhos que 
realizou e ainda realiza em diversas áreas artísticas. O estilo visual de Yooko possui 
influências ocidentais tanto das artes em geral, design gráfico, do Dadaísmo, do 
Psicodelismo, bem como soluções visuais ao estilo de Milton Glaser e Peter Max. A forma 
na utilização dos preceitos visuais do ukiyo-e, aliada à liberdade autoral e a modernidade 
do Japão no pós-guerra, faz com que suas obras sejam ícones do estilo visual japonês 
transposto para um novo contexto econômico, artístico e social. A cultura pop em seu 
trabalho é ironicamente traduzida pelo uso de imagens clássicas de um dos estilos visuais 
mais populares da história gráfica do Japão, o ukiyo-e. 

A liberdade visual de Yokoo demonstrada na apropriação de estilos e na construção 
narrativa por vezes caótica de seus pôsteres reflete o experimentalismo no design gráfico 
japonês daquela época, sem deixar de lado a tradição gráfica construída ao longo dos 
séculos no Japão. Apesar de ser amplamente difundido, o ukiyo-e não é o único estilo da 
cultura visual japonesa que influenciou, e ainda influencia, os designers gráficos japoneses.

Considerações Sobre Sumi-e e Rinpa
As diferenças entre o Japão e a Europa na maneira de representar o mundo pela pintura 
são notórias e largamente estudadas. Essas diferenças são notórias na representação de 
volume, perspectiva, expressão facial, veracidade anatômica e paleta cromática verossímil, 
entre tantas outras que podemos aqui citar. A arte europeia clássica ansiava ser a mímesis 
da natureza através do domínio científico e racional da arte. O artista pintor alcançava os 
resultados esperados através do estudo da anatomia, geometria, aritmética, religião, 
filosofia, história, astronomia, gramática, botânica e o que mais pudesse interferir na 
veracidade representativa da arte. Era um exercício intelectual intermodal.

O mesmo não se aplicava às artes japonesas tradicionais. Primeiramente, a forma de 
organização histórica e estilística na pintura japonesa obedece uma lógica diferente da 
ocidental. Os estilos espalham-se por períodos e por escolas estilísticas que se estendiam 
por vários períodos históricos, como a escola Kanō, na qual os artistas seguidores 
passavam a incluir “Kanō” em seu nome. Havia também o bunjinga ou nanga, que definia 
os adeptos da arte literata, que eram pessoas cultas, não necessariamente artistas, 
pertencentes à alguma escola que, através de técnicas mais limitadas e maiores liberdades 
estilísticas, representavam mais frequentemente motivos bucólicos. Outros estilos são uta-
e, que era um estilo que misturava imagens e poemas, nanban-e que retratavam os 
“bárbaros do sul”, ou os primeiros europeus portugueses, espanhóis e holandeses que 
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chegaram ao Japão, ou mesmo o genji-e, que eram pinturas inspiradas no Genji 
Monogatari ou Contos de Genji, pintadas em diversas “mídias” como libretos, biombos e 
rolos de papel (handscroll). 

O estudo integral da arte japonesa é complexo e sua explicação detalhada não encontra 
espaço nesta investigação. É importante ao menos levar em consideração que a maneira 
nipônica de retratar o mundo na superfície bidimensional do papel dava-se de maneira 
distinta da forma ocidental, principalmente na abordagem intelectual perante à arte. 
Naomi Okamoto (1995, p. 8), ao se referir ao estilo sumi-e, explica que a representação 
realista do mundo não faz parte do ideal estético dessa linguagem, mas pretende 
transmitir a essência e a percepção do pintor perante o tema. O ato de criar uma sugestão 
visual ao invés da denotação objetiva é um ponto central no sumi-e. Ainda segundo 
Okamoto (ibid.), o não uso de cores é uma característica peculiar na arte japonesa, em 
que as tonalidades de cinza mais do que caracterizar a superfície e auxiliar na 
identificação do tema, sugerem sutilmente uma paleta de cores, produzindo uma 
superficial consciência cromática.

Em linhas gerais, o sumi-e é um estilo de pintura originada da caligrafia shodō, que é a arte 
de desenhar os caracteres japoneses. Há, tanto no shodō como no sumi-e, uma grande 
presença da filosofia zen. Como nas artes modernas ocidentais; por exemplo, no 
Impressionismo, Cubismo e Expressionismo a intenção do artista é direcionada, 
preferencialmente, para a impressão sobre um tema qualquer do que para a sua 
representação pictórica fidedigna. Apesar da aparente simplicidade do traço, as pinturas 
sumi-e guardam em si os pormenores do gesto da expressão do artista, traduzida na 
maestria em lidar com o pincel e a tinta. Essa expressividade, apesar de espontânea é 
dominada devido a anos ou mesmo décadas de prática no uso do pincel e tem um valor 
estético que geralmente é maior do que o próprio tema retratado.

É uma linguagem composta por elementos minimalistas: papel branco, tinta preta e 
gradações de cinza. A ferramenta é o pincel que, junto com uma técnica precisa, produz 
traços característicos. Não há profundidade, cores, perspectivas ou regras rígidas em 
relação às proporções. O artista, mais do que representar, deve conhecer em profundidade 
o tema, compreendê-lo em sua essência e interpretá-lo em linhas feitas com vigor e 
certeza. As linhas servem não só para construir as formas, mas também são traduções 
temporais e visuais do ímpeto do artista e de sua maestria. Uma pintura sumi-e, após 
iniciada, é terminada em poucos minutos, pois o artista tem interiorizado em sua mente e 
corpo todos os aspectos e técnicas necessárias para realizar a obra. Não há observação, não 
há como fazer correções, não há dúvidas; há apenas um impulso intuitivo e a segurança na 
compreensão da sensação a ser retratada. Segundo a filosofia zen, há um estado de vazio 
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espiritual denominado mushin, que é uma palavra composta por dois ideogramas que 
significam “vazio” e “coração” ou “espírito”, e a tradução seria algo como “sem o ego”. A 
intenção do mushin é deixar a mente livre de todo e qualquer conhecimento teórico ou 
pré-concepções e ter a mente limpa para que, dessa forma, seja possível atuar livremente 
de acordo com o estado de espírito e, aparentemente, sem intervenções teóricas durante o 
ato da criação. Se há a possibilidade humana de uma criação artística sob esses moldes, 
essa é outra discussão a ser realizada em outro momento ou em outra investigação. Em 
tese, o domínio da linha, das formas e do espaço em branco não são teorizados, mas sim 
interiorizados para depois serem exteriorizados na superfície. Ao apreciar uma pintura 
sumi-e supõe-se que o espectador aprecie esses códigos estéticos e estilísticos, sendo então 
o tema retratado um pretexto para a apreciação da arte.

O conceito de vazio é aplicado visualmente de maneira proeminente nas artes visuais 
japonesas. Com alguma relação com o mu e seu conceito de vazio, há na filosofia zen o 
conceito de espaço, também conhecido em japonês por ma. Segundo Michiko Okano 
(2007, p. 22), o ma representa para os japoneses não só a ideia de tempo-espaço, mas um 
conceito (ou um modus operandi) que permeia os mais diversos campos do 
conhecimento, da linguística à arquitetura, da psicologia à dança. Na vida cotidiana, não 
construir um ma adequado é falta de refinamento; por exemplo, como aconteceria em 
uma conversa na qual as pausas não são bem colocadas ou na forma de inserção do 
silêncio na música. O ma, mais do que a sua tradução de “espaço”, é um modo de agir e 
pensar estético, religioso e social. Portanto, pensar o conceito de ma apenas como espaço 
físico, ou no caso do design gráfico, como espaço branco, traduz apenas o sentido de 
simplicidade e limpeza da construção da imagem, mas não traduz o ideal estético japonês. 
No âmbito estético Lauren Prusinski (2012, p. 29) define o ma como a representação da 
beleza no vazio e na ausência de forma, ambos em interação com o ambiente circundante.

O ma contempla também o conceito de intervalo por relação sinestésica e compreende 
também o silêncio, que pode ser considerado o “espaço entre dois sons”. O silêncio, que 
arquiteta os espaços sonoros na música e na fala, tem seu congênere gráfico no branco, no 
espaço não impresso ou de função neutra dentro da superfície bidimensional. O silêncio 
do espaço vazio é preenchido por pinceladas que criam linhas e suaves graduações de 
cinza. Pintar é uma extensão da escrita no contexto japonês tradicional. Tecnicamente, as 
pinceladas aprendidas na caligrafia são as mesmas utilizadas na pintura (Augusto, 2002). 
A apreciação estética tanto na pintura como na caligrafia, baseia na força e caráter da linha, 
economia de traços, utilização parcimoniosa de tinta e expressividade das pinceladas. A 
relação entre a escrita e o minimalismo pictográfico do sumi-e resultam em características 
gráficas evidentes, ao reduzir as particularidades ao seu mínimo: o traço e a mancha. O 
pincel, como intermediário estético com características gráficas peculiares, ao ser utilizado 
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pelo artista/calígrafo cria traços característicos que podem ser encontrados no design gráfico 
japonês contemporâneo, seja em logotipos com apelo tipográfico tradicional, seja 
contextualizado digitalmente junto a elementos gráficos contemporâneos. 

A pintura como extensão da escrita ainda encontra ecos no design gráfico contemporâneo 
japonês e, culturalmente, encontra formas de comunicar estética e sentimentalmente com 
o público que compartilha esses valores. Para o designer gráfico, o resgate ao sumi-e e ao 
shodō passa a ser um artifício gráfico para comunicação visual com grande apelo estético 
junto ao povo japonês. Apesar do ukiyo-e possuir textos em suas composições, a 
importância da linguagem escrita para o sumi-e é maior do que apenas composicional, faz 
parte da sua gênese e do seu universo cromático e estilístico. Sublinha-se ainda o fato que 
o sistema de escrita japonês não favorece a criação de tipos móveis, devido aos milhares de 
caracteres necessários para criar textos. A caligrafia foi uma necessidade e seu estatuto foi 
elevado ao estatuto de arte. 

O rinpa origina-se por volta do século XVII em Kyoto, então capital do Japão. O termo 
origina-se a partir do nome do seu criador, Kōrin Ogata (1658–1716), ao isolar o kanji 
“rin” proveniente do seu nome e adicionar “pa”, que significa “grupo” ou “escola”, para 
então designar as obras feitas pelo grupo de pessoas que pintava ao estilo de Kōrin. O 
rinpa tornou-se popular no período Edo e é uma arte decorativa que, diferente do 
ukiyo-e ou sumi-e, era utilizada em diversas superfícies, bi ou tridimensionais, objetos de 
cerâmica, laca, tecido, metal e papel. 

Os artistas do estilo rinpa foram evidentemente influenciados pelas obras artísticas do 
yamato-e, surgidas em meados da Era Heian (794-1185), que designa as pinturas com 
temas e estilo tipicamente japonês em oposição às pinturas estrangeiras, principalmente 
chinesas. Diferentemente da escola Kano, o estilo rinpa não era passado de geração para 
geração, como uma linhagem familiar nas quais os artistas herdavam o sobrenome do 
mestre (Motonobu Kano, Sansetsu Kano, Eino Kano e o fundador, Masanobu Kano 
(1434–1530) são alguns artistas de destaque da escola Kano). No rinpa o estilo era 
partilhado livremente entre os seus apreciadores. 

O estilo figurativo é recorrente na arte japonesa e no rinpa continua presente; contudo, é 
uma figuração com um olhar sensível e desobrigado em relação ao realismo. Tem cores 
intensas e um apuramento sintético das formas, que abstrai a essência dos objetos e 
retrata-os de maneira a excluir toda e qualquer sugestão de tridimensionalidade. O 
resultado de sua visibilidade plástica, mais do que qualquer outra escola artística japonesa, 
transmite o estudo subjetivo, não científico e esteticamente sincero dos temas pintados; é 
uma escola impressionista de arte (Fenollosa, 1921, p. 128). Visualmente, a linha é um 

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
II. Cultura Visual Japonesa: Tradição e Modernidade 

__________________________________________________________________________________________________________

46



dos mais importantes elementos estéticos dentro das obras no estilo rinpa. A forma de 
utilização da linha e a sua linguagem formal na construção da imagem têm um apelo 
único nas artes japonesas. As linhas podem marcar o contorno das figuras de maneira 
sutil ou criar texturas através de formas sinuosas e complexas. As formas são fluídas, em 
alguns casos abstratas, com temas bucólicos, qualidade onírica na representação da 
natureza, tendência à simplificação e uso extravagante de ouro e prata. Ao retratar o 
mar ou as ondas, os artistas rinpa abstraiam as suas formas visíveis e pintavam padrões 
de linhas que se distribuíam uniformemente por toda a superfície azul que representava 
a água (Kaiser, 2006, p. 36).

Historicamente, as obras do estilo rinpa e possuíam um estatuto mais elevado que as 
gravuras ukiyo-e, principalmente, por serem obras de arte únicas, pintadas com materiais 
nobres pela mão do artista. Obviamente a divulgação do ukiyo-e era muito facilitada, 
tanto pela maior tiragem de peças como pelo seu caráter funcional e de “não arte”. Os 
japoneses, mesmo após séculos, preferem o estilo “erudito” e sofisticado do rinpa às 
imagens populares das gravuras ukiyo-e para representar o que melhor se entende por 
arte e sofisticação visual no Japão.

Há semelhanças estilísticas entre rinpa e ukiyo-e apontadas por John Carpenter (2012, p. 
35), são elas: figuras achatadas sem volumetria, perspectivas não convencionais, figuras e 
paisagens apresentadas de maneira mais gráfica do que realista, abstenção de uso de 
sombras, motivos gráficos simplificados de plantas e animais, e uso de arrojado das cores. 

Diferentemente do sumi-e, em que o artista compreende o objeto e captura sua essência 
antes de iniciar a pintura com pinceladas rápidas, simples e apenas com tinta preta sobre o 
papel branco, no rinpa o processo é mais demorado. O fundo geralmente é dourado e o 
desenho é aplicado também em objetos além da tela. É uma arte decorativa que, 
diferentemente do ukiyo-e, tinha um apelo elitizado em parte devido à sua sofisticação e 
suntuosidade no emprego dos materiais. De modo geral, o rinpa tinha um maior 
refinamento e polidez se comparado ao ukiyo-e, apresentando um compromisso figurativo 
e um acabamento mais complexo que o sumi-e.

Essa noção de sofisticação e tradição cativou o respeito do povo japonês pelo rinpa. Seus 
motivos e sua estética estão presentes nos trabalhos de artistas visuais contemporâneos e 
são revisitados com frequência para criar uma visualidade própria e altamente 
influenciadora. Segundo Thornton (1991, p. 21-2), ao utilizar cores ligadas à terra, com 
tons audaciosos como os verdes encontrados na natureza, laranjas intensos como o sol em 
seu poente, sobreposição de camadas planas sem sugestão tridimensional, formas 
geométricas para representar elementos da natureza, padrões abstratos ou texturizados e 
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linhas com tratamento pictórico, são indícios de releituras contemporâneas do estilo 
rinpa, que possui maior influência sobre o design gráfico moderno que o ukiyo-e.

No design gráfico moderno, Kazumasa Nagai (1929–) foi influenciado pelas artes 
japonesas e o rinpa é um dos estilos artísticos que podem ser detectados em sua obra. A 
linha, para Nagai, possuía suficiente apelo estético para que fosse explorada à exaustão ao 
longo da sua carreira como designer gráfico. A linha, seja de maneira mais precisa e 
geométrica, seja de forma orgânica e expressiva, esteve presente em seus trabalhos desde a 
década de 1960. Em muitos casos, a relação visual com o rinpa é inevitável. Os casos mais 
notáveis são seus pôsteres inspirados na fauna e flora japonesa. 

Fig. 2.4: Kazumasa Nagai, Pôster “Japan”, 1988. Fonte: www.douban.com/group/topic/37251543 (acesso em 20 de 
novembro de 2013).

O uso de animais como identidade nacional era recorrente durante o século XX 
(Powerhouse Museum, 2006). Nagai utilizou com esse propósito uma tartaruga, um sapo, 
uma cobra e um peixe (todos inspirados no folclore japonês). O pôster para divulgar o 
Japão internacionalmente, criado por Nagai em 1988 é um exemplo claro do uso da 
estética rinpa no design gráfico.

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
II. Cultura Visual Japonesa: Tradição e Modernidade 

__________________________________________________________________________________________________________

48

http://www.douban.com/group/topic/37251543
http://www.douban.com/group/topic/37251543


Em “Japan”, de 1988 (fig. 2.4), há um fundo em verde escuro, com vários círculos 
concêntricos sobrepostos, definido com finas linhas douradas, que são visualmente 
semelhantes às tradicionais Ondas de Matsushima feitas por Kōrin Ogata. Esses círculos 
não apresentam qualquer função pictórica, formam apenas um padrão para o fundo da 
imagem, com características abstratas. Uma textura semelhante pode ser vista na cabeça 
da tartaruga, onde os mesmos círculos dourados concêntricos estão sobre um fundo 
preto. Apesar de também serem círculos não figurativos, eles funcionam como um índice 
visual e induzem o observador a crer em uma representação visual da textura da pele da 
tartaruga, causando no observador uma impressão trans-sensorial entre visão e tato. 
Apesar de a tartaruga marinha ser representada por um ponto de vista superior, o rosto é 
apresentado lateralmente, como é possível notar pelos olhos e boca, em uma tentativa 
extrema de bidimensionalidade e rejeição das regras de perspectiva.

O casco da tartaruga é extremamente ornamentado. A parte mais externa em preto com 
detalhes em dourado faz referência às lacas japonesas com pinturas decorativas do estilo 
rinpa. A parte mais central faz lembrar uma flor, com as linhas circulares a representar 
pétalas. As nadadeiras possuem padrões abstratos que representam texturas da pele e são 
diferentes de cada lado. No entanto, em ambos os lados, há representações de luas e 
nuvens em mais uma referência ao rinpa, não somente pelo tema que remete à natureza, 
mas pela forma simples e estilizada em que estão apresentadas, em especial as nuvens com 
suas curvas estilizadas e linhas expressivas. A sua cauda segue o mesmo esquema das 
ilustrações decorativas das nadadeiras, dessa vez com riqueza de variedades. A cauda preta 
é maior que todas as outras e também se situa mais ao centro criando uma extensão do 
casco da tartaruga. Essa cauda com vários pedaços diferentes fornece para a tartaruga uma 
impressão festiva e a variedade de ilustrações demonstra a riqueza visual nipônica. São 
padrões e motivos típicos da arte japonesa e muito utilizados na ornamentação da laca 
pelos artistas do rinpa. No canto inferior direito, a palavra “Japan” está escrita em 
dourado acompanhado por um peixe que está atrás da tartaruga. As cores 
predominantes do pôster são verde escuro, laranja, dourado e preto, cores da paleta 
rinpa com a única diferença de que Nagai não deu ao dourado todo o espaço que era 
dado às obras rinpa originais.

Em uma segunda obra, o resgate à tradição também é detectado. O pôster de 1975, para a 
Exposição Marítima Internacional em Okinawa (fig. 2.5), possui características modernas 
e tradicionais para a época em que foi produzido. A partir da década de 1960 a fotografia 
passa a ser cada vez mais comum na publicidade japonesa, após décadas de uso de 
ilustração litográfica. O uso de fotografia era possível anteriormente, mas a maturidade 
publicitária e os avanços tecnológicos propiciaram novos caminhos técnicos e estilísticos 
para a comunicação visual japonesa.
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Fig. 2.5: Kazumasa Nagai. Pôster para Exposição Marítima Internacional em Okinawa, 1975. Fonte: www.ndc.co.jp/en/
people/polylogue01.html#2 (acesso em: 14 de dezembro de 2013)

Contudo, o elemento de interesse é a ilustração das ondas. É inevitável a comparação com 
uma das mais emblemáticas imagens da cultura visual japonesa: a onda criada por 
Katsushika Hokusai em xilogravura ao estilo ukiyo-e, por volta de 1830. As linhas 
sinuosas criam planos de texturas que se sobrepõe, dando a sensação de profundidade, 
mesmo que não haja perspectiva, sombra ou qualquer elemento gráfico indicador dessa 
sensação. As linhas organizam camadas achatadas e a quebra na direção dessas linhas é 
visualmente suficiente para a organização das camadas. É a mesma lógica visual das Ondas 
de Matsushima. A diferença entre Hokusai e Kōrin Ogata, em relação às ondas é o 
protagonismo que há no primeiro caso. Nagai utiliza a imagem de mar duas vezes em 
diferentes linguagens para enfatizar o tema central do cartaz. A fotografia por si só já 
comunica claramente a ideia de “mar” ou “oceano”, afinal 3/4 da área do pôster é ocupado 
pelo azul do mar. Contudo, a ilustração que sobrepõe a foto invoca a japonicidade do evento 
por remeter a um ícone visual japonês, nomeadamente as linhas características do rinpa. As 
ondas ilustradas sobre a fotografia do mar criam uma micronarrativa com diferentes 
linguagens estéticas (foto e ilustração).
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Fig. 2.6: Ryuichi Yamashiro. Pôster para “Bienal Internacional de Xilogravura de Tokyo”, 1960. Fonte: Nagoya Ginkō, 
1989, p. 216.

O pôster de Ryuichi Yamashiro (1920–1997), para a Bienal Internacional de Xilogravura 
de Tokyo de 1960, oferece uma base estilística necessária para fins comparativos (fig. 2.6). 
A linguagem da linha é distinta em relação a Nagai, aproximando-se mais da 
expressão estilística do ukiyo-e. Essas duas ondas, retratadas de forma semelhante 
tanto em relação à localização, a partir da base do pôster, quanto ao direcionamento e 
protagonismo narrativo no contexto de ambos os trabalhos, demonstram como a 
linguagem gráfica e artística japonesa pode variar na abordagem de um elemento 
básicos como a linha, mesmo estando relacionado ao mesmo assunto e imagem 
inspiracional (ondas de Hokusai).

Entre os três estilos que foram aqui abordados, a característica transversal a todos é a 
qualidade flatness dos elementos que compõe a peça gráfica/visual. A importância dada ao 
espaço e a utilização de uma perspectiva distante dos cânones ocidentais também são 
características transversais ao ukiyo-e, rinpa e sumi-e. Essas características devem ser 
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levadas em consideração na interpretação visual das imagens produzidas no Japão, 
principalmente no âmbito do design gráfico.

A influência das artes tradicionais é apenas uma parte do que poderia ser considerado 
característico na cultura visual japonesa do design gráfico. Outra parte que deve ser 
investigada para a construção do panorama gráfico japonês moderno é a mudança de foco 
dos designers gráficos nipônicos para as ideias ocidentais, principalmente os conceitos 
modernos europeus e estadunidenses de arte comercial, Dadaísmo, Construtivismo, 
Futurismo, Art Deco, Expressionismo, Art Nouveau, Bauhaus etc. Surgia no design 
gráfico japonês novas possibilidades de utilização dessas ideias estéticas para além do 
âmbito das artes. Esses estilos estavam em via de serem aplicados na comunicação visual 
pelos designers gráficos japoneses. No capítulo a seguir serão vistas algumas linguagens 
artísticas europeias que foram influenciadoras no desenvolvimento da comunicação visual 
impressa japonesa e na forma de pensar e fazer design gráfico. 
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III. Influências Visuais Aplicadas ao Design Gráfico Japonês

Fatores Centrais: Geografia e Adaptação

Há ao menos dois fenômenos sobre o Japão que devem ser considerados para a 
investigação do design gráfico moderno: o primeiro é a geografia nipônica. O isolamento 
geográfico possui influência sobre o desenvolvimento da cultura do povo japonês. Três 
visões sobre essa questão geográfica serão agora oportunas para a compreensão histórica 
da formação cultural japonesa. Primeiramente, Andrew Gordon (2003, p. 1) revela que a 
distância entre a ilha de Kyushu (a maior) e a costa continental da Ásia era, há milênios 
atrás, ao mesmo tempo pequena, para permitir uma jornada de travessia, mas também 
grande o suficiente para ser considerada perigosa e desencorajar um trânsito maior de 
navegantes entre Continente e ilhas. O mesmo raciocínio aplica-se aos ataques bélicos. 
Ou seja, a localização geográfica japonesa permitia certo sentimento de isolamento 
seletivo cultural em relação ao resto da Ásia: as influências chegavam ao Japão através de 
um esforço adicional, seja por parte dos Japoneses que buscavam novidades, ou dos 
estrangeiros que lá chegavam. Lévi-Strauss (2012, p. 38) também confirma a capacidade 
da geografia japonesa funcionar como um filtro natural de influências. Além disso, Lévi-
Strauss atribui ao isolamento japonês a homogeneidade linguística e cultural que lá se 
desenvolveu.  

Para complementar o argumento sobre a importância da geografia japonesa em seu 
desenvolvimento enquanto sociedade, cita-se a seguir Andressen (2002, pp. 14-5):

First, Japan is an island nation, thus isolated and not subject to the same pressures as it would be 
were it landlocked or surrounded by other peoples. This has led to unique cultural developments 
despite the population’s diverse origins.

[...] Third, isolation has led to the self-perception that Japanese are very different from other 
nationalities, an attitude that still endures today, though younger people are much more 
internationalised than older generations. 
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Fourth, and modifying the previous point, Japan was as strongly influenced by China in the early 
development of its civilisation as were other countries in the region, such as Vietnam, Thailand, 
Korea and others, and thus these cultures share many basic characteristics. 7

Tendo em conta a opinião desses três autores sobre a atuação da geografia sobre os 
costumes do povo japonês, torna-se clara a importância de considerar a ausência de 
fronteiras físicas na investigação sobre o desenvolvimento da comunicação visual e 
artística japonesa. O isolamento do Japão, em uma época sem tecnologias avançadas para 
comunicações a longa distância, permitia certo controle da própria cultura. Se por um 
lado as influências não fluíam com tanta frequência, liberdade e intensidade, como visto, 
por exemplo, nos países continentais da Europa, os japoneses tinham a oportunidade de 
controlar o que consideravam pertinente para si. A separação com o continente 
funcionava como um filtro cultural, comercial e político no que e referia às relações com 
os outros países asiáticos. O isolamento criou um mito da pureza étnica, 
autodiferenciação e supremacia étnica em relação aos seus parceiros internacionais 
(fatores que contribuíram para as invasões bélicas na China e na Coreia no passado e que 
ainda ecoam negativamente nas relações entre esses países). As ideias que circulavam pelo 
país durante séculos eram criadas internamente ou reconceitualizadas ao gosto e uso 
japonês. Em suma, percebe-se que o Japão na sua história não sofreu imposição cultural 
dos países próximos a si. O controle alfandegário cultural era facilitado pelo isolamento 
geográfico. Esse controle se manteve ativo até 1868, mas foi ao fim da Segunda Guerra, 
quando o sentimento nacionalista foi duramente ferido e o avanço nas comunicações 
em escala mundial permitiu um fluxo maior de informações e influências internacionais 
em grande escala. Essa permeabilidade já tinha acontecido anteriormente com a 
chegada dos europeus ao Japão no século XVI, mas a invasão cultural foi menos intensa 
e era controlada pelo governo nipônico da época (que posteriormente expulsou os 
ocidentais do arquipélago).

Outro elemento, diretamente relacionado com a questão geográfica é o interesse japonês 
nos artefatos e ideias internacionais. Sullivan (1998, p. 280) define o Japão como uma 
mistura dinâmica de forças de diferentes culturas, por vezes conflituosas, mas que se 
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adapta às ondas de influências culturais provenientes do exterior. Não se observa apenas 
certo conflito de forças na formação cultural japonesa, como referido por Sullivan, mas 
também, ao investigar o desenvolvimento histórico da cultura visual moderna a partir do 
século XX, percebe-se uma situação complexa, com muitas relações e influências tanto 
internas como externas. Como dito no início do capítulo anterior, uma historiografia do 
design necessita de uma convergência de saberes de diferentes áreas. O estudo da história 
do design gráfico pode resultar em obras complexas e extensas, como Meggs (2012). No 
caso da história do design gráfico japonês moderno, a barreira da língua impõe limites ao 
conhecimento aprofundado da história do design gráfico do Japão (ao menos comparada 
com a riqueza de detalhes e estudos acerca do design gráfico europeu). Nesse sentido, o 
objetivo é apontar os estilos gráficos e artísticos que influenciaram os designers gráficos, 
para compreender a formação do estilo gráfico moderno e contemporâneo da 
comunicação visual no Japão. Isso implica em deixar alguns detalhes históricos de lado, 
pois o processo de desenvolvimento do design gráfico japonês é formado por indivíduos, 
organizações, grupos de pessoas, empresas e até mesmo por políticas governamentais. É 
um processo muito dinâmico e complexo para ser tratado em um capítulo apenas. O 
objetivo desta investigação é fornecer informações suficientes para compreender e 
interpretar as imagens feitas pelos designers gráficos japoneses e a relação entre cultura 
visual e a sociedade japonesa. Detalhes históricos acerca do Japão que se distancie desse 
objetivo poderão ser suprimidos sem que haja prejuízo a esse objetivo primordial.

O Design Gráfico no Japão Pré-Guerra

O crescimento econômico do Japão foi se mantendo estável desde a implantação do 
capitalismo, a partir do período Meiji, com exceção do período de reabilitação do pós-
guerra. Entre os anos de 1916 e 1936, a indústria se desenvolveu expressivamente, 
principalmente no setor têxtil (Ueno, 1963, p. 171). Por outro lado, Kotaro Sugiyama e 
Tim Andree (2011, p.5) afirmam que no ano de fundação da Dentsu, em 1901 o Japão 
mal poderia ser considerado um país industrializado. Ao comparar essas duas afirmações, 
percebe-se que crescimento japonês no período Meiji estava sendo bem acentuado. O 
desenvolvimento econômico, a necessidade da indústria de divulgar e publicitar seus 
produtos e o interesse no Ocidente são componentes essenciais para a gênese do design 
gráfico japonês. Entre a década de 1910 e 1930, a expansão do consumo fez com que 
empresas criassem departamentos de comunicação visual dirigidos por artistas-designers 
com formação em artes para divulgar seus produtos e marcas. Em 1922, para atender a 
demanda por profissionais, foi inaugurada a Tōkyō Kōtō Kōgei Gakkō (Escola Superior 
de Artes Industriais) (Weisenfeld, 2000, p. 79).
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Durante a década de 1920, a estética e linguagens visuais europeias chegam ao Japão e a 
profissão de designer gráfico passa a ser reconhecida como uma forma autônoma de 
comunicação visual; e os designers, respeitados pelo seu trabalho, não são mais vistos 
como “artistas falhados” (Nagoya Ginkō, 1989, p. 113). Essa primeira abertura à estética 
visual ocidental ocorreu sob a nova doutrina de modernização japonesa do período Meiji 
e prosseguiu no período Taishō. Contudo, como salienta Andrew Kaiser (2006, p. 50), 
apesar da forte influência estrangeira, os designers do século XX ainda se inspiravam e 
mantinham como referência gráfica a estética visual do rinpa e ukiyo-e. De acordo com 
Thornton (1991, p. 30), a decisão do imperador Meiji de modernizar o Japão fomentava 
uma cultura híbrida entre Ocidente e Oriente. Da mesma forma também procuraram agir 
os designer gráficos, ao tentar criar uma linguagem híbrida a partir dessas duas culturas.

As ideias estéticas e os conceitos sobre comunicação visual europeus demoravam alguns 
anos para chegar ao Japão. Thornton (1991, p. 53) justifica essa morosidade pela distância 
geográfica e pela barreira linguística. Adiciona-se à essa afirmação de Thornton a 
inexistência de uma rede de comunicação, que permitisse a partilha de imagens, e os 
meios de transportes que não tinham ainda a eficiência do final da Segunda Guerra. Dessa 
forma, foi nas décadas de 1920 e 1930, anos após a criação dos movimentos teóricos e 
artísticos europeus já citados que viriam a influenciar o design gráfico japonês, que o 
contato com a comunicação visual europeia tornou-se mais intensa. O primeiro contato 
que os designers nipônicos tiveram com as ideias da Bauhaus foi em 1925, através de um 
artigo escrito por Sadanosuke Nakada (Nagoya Ginkō, 1989, p. 121).

Esses contatos prévios, cerca de duas décadas antes da mais intensa invasão política, 
econômica, social e cultural ocorrida na história moderna japonesa, foram fundamentais 
para a retomada no período pós-gerra. Ou seja:

Experiments in avant-garde such italian Futurism, Cubism, Russian Avant-garde, Dada, 
Surrealism and Bauhaus, and the basic vocabulary of expression developed, for the most part, in 
the first half of the 20th century, the 1930’s to be exact… The basic vocabulary of expression for 
posters was also formed in the first half of the 20th century… Thus postwar Japanese posters also 
started by principally drawing on this basic vocabulary of expression sired by modern graphism. 
(Nagoya Ginkō, 1989-90) 8
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8 Tradução livre – Experimentos no Avant-Garde como o Futurismo italiano, o Cubismo, o Avant-Garde Russo, o Dada, o 
Surrealismo a Bauhaus e o vocabulário básico de expressão desenvolvidas, em sua maior parte, na primeira metade do 
século XX, na década de 1930 para ser exato ... o vocabulário básico de expressão para cartazes também foi formado na 
primeira metade do século XX ... Assim, os cartazes japoneses do pós-guerra também começaram a aproveitar 
principalmente este vocabulário básico de expressão gerado pelo grafismo moderno.



Seria, provavelmente, uma tarefa complexa em um cenário de pós-guerra construir um 
vocabulário para o design gráfico sem o experimentalismo, a evolução criativa e 
intelectual que os japoneses buscaram aprender do Ocidente na primeira metade do 
período Meiji. Em um cenário hipotético, em que não houvesse interesse ou mesmo a 
recusa da influência estrangeira na construção da comunicação visual moderna, a reação à 
súbita intervenção estadunidense poderia ter determinado outra direção ao 
desenvolvimento do design gráfico japonês. Difícil determinar os efeitos hipotéticos caso 
não existisse essas duas décadas de influência europeia anterior a invasão estadunidense; 
contudo, os designers gráficos já se encontravam preparados para a necessidade que a 
industria teria no período de rápida ascensão econômico-consumista.   

Apesar desta investigação estar direcionada ao período do pós-guerra, é apropriado 
entender, visualmente, como foi a influência europeia no design gráfico japonês a partir 
da década de 1920. As influências são claras e é interessante perceber as sutilezas 
reinterpretativas do estilo europeu por parte dos japoneses. Na tipografia é onde ocorre 
uma maior diferenciação e onde a criatividade nipônica se mistura com a linguagem 
ocidental. As possibilidades que a escrita japonesa possui em relação ao alfabeto ocidental 
são mais diversificadas e, em parte, exclusivas da realidade japonesa. Esse assunto será 
devidamente explorado posteriormente em um capítulo dedicado ao sistema de escrita 
japonês. 

Os experimentalismos com as linguagens visuais europeias a partir da década de 1920, 
eram frequentes. Consequência da vontade japonesa em procurar novidades em um 
Ocidente avançado em sua visualidade, somado com a efervescência criativa do século XX 
na Europa. As possibilidades expandiam-se e, ao chegar ao Japão, os designers gráficos 
obtinham todo um novo repertório de soluções visuais para se comunicar com o público. 
Lembrando que essa abertura ao mundo e a procura pelas ideias ocidentais ocorreram 
com a política Meiji em 1868. Mas é com a recuperação econômica, após a Primeira 
Guerra, e a dedicação de Sugiura em relação à profissionalização do design gráfico que 
ocorre há um cenário propício para a absorção da vanguarda europeia na área da 
comunicação visual. 

Traços do movimento futurista italiano da década de 1910 podem ser observados no 
pôster de Shinkichi Yamada (1904–1982) para o filme “Crime e Punição” de 1924, (fig. 
3.1). O estilo visual em nada é semelhante às tradicionais imagens produzidas no Japão. O 
abstracionismo geométrico, ao representar formas humanas e não humanas, é uma 
novidade que foi absorvida da Europa. Pela data de produção do pôster e pelo estilo 
empregado, é plausível considerar que o futurismo foi uma influência substancial nesse 
trabalho.  
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A tipografia utilizada em partes desse pôster possui características excêntricas para a 
comunicação visual japonesa. Ao observar os caracteres na parte superior e os caracteres 
azuis em maior destaque, percebe-se uma intensa estilização gráfica em relação à forma 
tradicional. Uma nova relação entre forma e função passa a fazer parte do design 
tipográfico. O papel da escrita na comunicação visual japonesa é fundamental pela 
diversidade de carga semântica que cada caractere pode possuir e essa peculiaridade é 
explorada há séculos na comunicação visual nipônica. De modo geral, a estilização de 
caracteres para fins publicitários é anterior à profissionalização do designer gráfico (o 
capítulo “O Sistema de Escrita Japonês: Escrevendo com Imagens” fornecerá mais 
detalhes sobre esse tópico). 

No período Edo havia alguns diferentes estilos tipográficos que eram frequentemente 
utilizados na comunicação visual e eram denominados, na sua generalidade, pelo nome 
edomoji. Tipos diferentes de edomoji são yosemoji, sumōmoji, kagomoji, higemoji e kakuji. 
Este último procurava preencher o espaço quadrado ocupado pelos caracteres apenas com 
ângulos retos. Era um tipo de caligrafia específica para criação de selos que tinham validade 
legal em documentos. Porém, esse último estilo de edomoji era um tipo demasiado abstrato e 
específico de caligrafia, logo não era utilizado na comunicação visual. 

A profissionalização da comunicação visual trouxe mudanças de paradigma em relação à 
escrita. Sobre essa nova forma de pensar a tipografia, Gennifer Weisenfeld (2011, p. 831) 
cita três designers gráficos e seus respectivos pensamentos e realizações: Fujiwara Taichi 
(c. 1900), na década de 1920, criou o termo japonês zuan moji, ou design de caracteres, 
para descrever os caracteres feitos à mão que possuíam criatividade e expressividade visual. 
Hisui Sugiura também defendia que a tipografia poderia ser alvo do pensamento analítico 
e criativo do design gráfico que, segundo a tradução de Weisenfeld, seria uma 
“designification of the letter” (jitai no zuanka, em japonês). Por fim, Yajima Shūichi 
(1895–1982), em 1926, defendia o design de novos tipos de letras para melhor 
representar os produtos, pois, para ele, uma tipografia de bom gosto era uma forma eficaz 
de promover um produto.  
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Fig. 3.1: Shinkichi Yamada. Pôster para o filme “Crime e Punição”, c. 1924. Fonte: Nagoya Ginkō, 1989, p. 127.

A paleta cromática, as sobreposições de formas que resultam em espaços negativos, a 
forma geometrizada das letras (elementos visuais geométricos sem uma finalidade 
comunicativa específica) e a intenção na inovação gráfica com um visual ligeiramente 
caótico são elementos em comum entre os trabalhos de Yamada e de Enrico Prampolini 
(fig. 3.2). No pôster de Yamada, a tendência em geometrizar os caracteres está mais visível 
no título do filme, que se encontra ao centro e em maior destaque (em azul).

Para Prampolini, o tempo do entusiasmo industrial e tecnológico que a Europa vivia, em 
sua época, ecoava graficamente na comunicação visual. Prampolini acreditava que os 
designers gráficos do construtivismo produziam arte como se fossem máquinas. A sua 
proposta, no entanto, diferenciava-se por produzir imagens que seriam condizentes com a 
era das máquinas (Berghaus, 2009, p. 164). Em outras palavras, era uma abordagem mais 
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humanizada, vista na tradução gráfica, dos avanços sociais já consolidados com a nova 
indústria e a exaltação das máquinas.

Fig. 3.2:  Enrico Prampolini. Capa para revista Broom nº 3, 1922. Fonte: http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet (acesso 
em 12 de fevereiro de 2014). 

Outro estilo adotado e adaptado pelos japoneses foi o Expressionismo. A imagem passa a 
ter maior carga emotiva através de traços imprecisos, formas distorcidas, cores intensas e a 
fuga da representação do real. Essa última característica já era familiar para a arte 
japonesa, na qual a forma de retratar o mundo recusava as regras de volume e perspectiva 
que foram incansavelmente desenvolvidas na arte europeia. Porém, essa familiaridade com 
a representação livre da verossimilhança não faz com que o estilo expressionista seja 
familiar à cultura visual japonesa. Graficamente falando, o expressionismo representou 
uma novidade visual para os designers gráficos japoneses. O expressionismo europeu 
(mais especificamente alemão) tem em sua origem o descontentamento com os padrões 
estéticos habituais da época e refletia também as mazelas sociais da condição humana do 
início do século XX.
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O pôster seguinte (fig. 3.3) apresenta no fundo uma paisagem industrial em forma de 
silhueta que sugere apenas sutilmente o tema urbano-industrial retratado. É uma imagem 
de suporte para a figura em primeiro plano, que retrata um homem em uma atitude pouco 
comum à cultura nipônica: o dedo apontado para o observador. A cultura japonesa é 
conhecida pela sua polidez e forma de comunicação indireta. Na publicidade, ou na 
propaganda, há momentos em que não há espaço para ambiguidades e a mensagem deve 
ser transmitida de maneira direta e precisa. São duas características que são evitadas nas 
relações sociais japonesas e indícios desse comportamento são vistos na própria língua 
japonesa escrita e falada (há regras para a maneira de falar, de acordo com a situação social 
ou profissional de cada um dos interlocutores).

Fig. 3.3: Autor Desconhecido. “Listen! Workers of All Nations!”, 1931. Fonte: www.gurafiku.tumblr.com/archive/2013/5. 
Acesso em: 10 de fevereiro de 2014.

O ato de apontar diretamente para a pessoa a quem se dirige, seja com o dedo ou com o 
hashi, é considerada uma atitude rude. É curioso observar essa postura ocidental sendo 
utilizada no contexto cultural japonês. A pessoa ilustrada no pôster possui características 
ocidentais e é provável que, pelo fato de ser um estrangeiro, sua atitude seja relevada pelo 

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
III. Influências Visuais Aplicadas ao Design Gráfico Japonês 

__________________________________________________________________________________________________________

61

http://www.gurafiku.tumblr.com/archive/2013/5
http://www.gurafiku.tumblr.com/archive/2013/5


observador, uma vez que, para o Expressionismo, a questão emocional e psicológica na 
linguagem gráfica tinha papel fundamental.

Fig. 3.4: Gihachiro Okuyama. “Meias de tricô Nikkei”, 1932 . Fonte: Nagoya Ginkō, 1989, p. 141.

Na figura 3.4, não se faz presente questões sociopolíticas, propagandísticas ou que sejam 
centrais à condição humana. O estilo foi apenas emprestado para divulgar um produto, 
deixando de lado toda a carga simbólica do Expressionismo e mantendo apenas a 
linguagem estética. A personagem central obteve seu devido destaque visual devido ao 
uso da cor vermelha e pela diferenciação com o fundo, onde há uma área branca em volta 
do boneco, o que cria um contraste com o fundo azul e atrai o olhar para a personagem. 
Nota-se também que na origem conceitual do expressionismo, a dramaticidade visual era 
um recurso para enfatizar a emoção e abrir um diálogo com a reflexão social. O boneco 
possuí características que remetem à linguagem kawaii, ou meiga 9 . É uma característica 
cultural presente em diversas esferas da sociedade japonesa e, pelo seu valor cultural, 
comunica-se facilmente e transversalmente entre os japoneses. O estilo intenso e 
dramático do expressionismo não seria apropriado para retratar um estilo meigo e 
cândido de uma personagem com características infantis e inocentes. Contudo, mais 
importante que a escolha estética para a comunicação visual é o empenho japonês em 
absorver novas linguagens visuais do Ocidente. Nesse sentido, a utilização e a 
experimentação são válidas tan to para o aumento do repertório profissional do 
designer gráfico, como para a educação do público na introdução de novas linguagens 
gráficas para a comunicação visual.
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Para referenciar o Dadaísmo no Japão nas décadas de 1920 e 1930, é necessário ter 
conhecimento do grupo MAVO. Em suas atividades artísticas esse grupo ajudou a 
divulgar as linguagens da vanguarda europeia no teatro, poesia, pintura, escultura e design 
gráfico. Eram artistas que tinham apreço pela avant-garde europeia tanto na esfera social 
como estética. A forma como o grupo MAVO agia politicamente pode não ter sido tão 
intensa como na Europa, pois há muitas variantes que poderiam impedir um maior 
radicalismo japonês, a começar pela própria relação com a harmonia que há na 
sociedade japonesa. Em relação a essa harmonia social, é observável indícios de que a 
filosofia zen e o dadaísmo possuem alguns paralelos conceituais no Japão, ao menos no 
que diz respeito às pinturas.

The [zen] paintings have unfinished, spontaneous and improvisational qualities, and, having 
emerged from the practise of calligraphy, rather than from painting proper, the tradition has an 
interdisciplinary origin, the goal of which was to subvert the conventions of verbal meaning. In 
Zen painting, therefore, automatic, anti-art and deconstructive elements are employed; all of 
which are techniques that are not only common to the practice of Dada and Surrealism, but 
which are in fact the core ideas of these two movements. While Zen painting may seem to present 
the apotheosis of values which are quintessentially and traditionally Japanese, Zen was in fact a 
counter-cultural movement in both China and Japan, as Stephen Addiss has pointed out.  
(Munro, 2009, p. 6) 10

Majella Munro (2009, p. 9) salienta ainda que o fato de que partes conceituais do 
dadaísmo, por serem comuns ao zen, resultaram em uma aceitação sem muita controversa 
por parte dos japoneses em relação aos seus pares europeus. O que mais se aproveitou do 
dadaísmo foi a própria estética, técnicas de composição de imagens e o incentivo na 
aplicação de transgressões visuais em uma disciplina ainda em fase de desenvolvimento no 
Japão. O zen pode ter uma natureza avessa ao óbvio e à lógica, mas seria difícil imaginar 
essas características traduzidas no design gráfico de maneira óbvia e direta como no 
dadaísmo. Na questão zen/Dadaísmo, a sutileza é um fator diferenciador nesse caso.

A capa do terceiro número da revista do grupo MAVO (fig. 3.5) é um exemplo da 
utilização das técnicas dadaístas sendo graficamente aplicadas no Japão. Produzida em 
1923, a imagem é composta através de técnicas de colagem e intervenções tipográficas 
usuais do Dadaísmo, nomeadamente a multiorientação das palavras, o que gera 
dificuldades na leitura. No centro, ao lado da fotomontagem, pode-se observar o título da 
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10  Tradução livre – As pinturas [zen]  têm qualidades inacabadas, espontâneas e de improvisação, e, tendo surgido a partir 
da prática da caligrafia ao invés de pintura, a tradição tem uma origem interdisciplinar, cujo objetivo foi o de subverter as 
convenções do significado verbal. Na pintura zen, portanto, elementos automáticos, de anti-arte e desconstrutivistas são 
empregados; técnicas as quais são comuns à prática do Dadaísmo e Surrealismo e que fazem parte das idéias centrais 
destes dois movimentos. Como apontou Stephen Addiss, enquanto a pintura zen aparenta apresentar a apoteose dos 
valores que são essencialmente pertencentes da cultura japonesa, o zen era de fato um movimento de contra-cultura 
tanto na China como no Japão.



revista em japonês e o número da edição (マヴォ3). Contudo, os caracteres estão 
invertidos, dificultando a leitura, não revelando qualquer função ou sentido para a 
utilização desse artifício. O texto de apoio também se encontra invertido em 
determinados lugares e, em outros, na sua forma regular. O nome da revista era publicado 
normalmente apenas com o nome escrito em caracteres romanos, “MaVo”, o que ainda 
está presente na imagem em sua posição de costume. Segundo Weisenfeld (2002, p. 107), 
essa capa possuía originalmente anexada à ela um pequeno dispositivo de fogos de 
artifício que foi censurado na altura do lançamento da revista.  

Fig. 3.5: Autor Desconhecido (possivelmente Tomoyoshi Murayama ou Masamu Yanase). “Revista Mavo nº3”, 1924 . 
Fonte: Weisenfeld, 2002, p. 107.

O dadaísmo não foi graficamente utilizado apenas pelo grupo MAVO. Há outras 
expressões dadaístas no design gráfico japonês, mas é inegável a influência do grupo 
MAVO na difusão dessa linguagem ao público japonês. A história do grupo é rica e foi 
muito bem investigada por Weisenfeld (2002), conhecida por publicar o único livro 
especializado no grupo fora do território japonês.

O Construtivismo também foi utilizado pelo grupo MAVO para sua expressão visual e 
artística. Porém, para diversificar as fontes, será apresentado como exemplo da estética 
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construtivista no Japão um pôster criado por Yusako Kamekura, de 1938 (fig. 3.6). 
Kamekura é considerado o pai do design gráfico japonês e o pôster promocional aqui 
apresentado foi criado para a “Shibaura Motors” (atualmente, Shibaura Mechatronics 
Corporation). A influência da linguagem construtivista nesse pôster é percebida pela 
composição visual, com linhas diagonais predominantes que dão dinâmica à imagem. A 
apologia visual às máquinas, a composição não emocional e, principalmente, a preferência 
na utilização da técnica de fotomontagem em detrimento à ilustração, são características 
marcantes da estética visual construtivista.

Fig. 3.6: Yusaku Kamekura. “Shibaura Motors”, 1938. Nagoya Ginkō, 1989, p. 152.

Esse pôster é do mesmo ano em que Kamekura, na época com 23 anos, começou a 
trabalhar para Yōnosuke Natori (1910–1962), fotógrafo e um dos criadores da revista 
NIPPON, que, segundo Maggie Saiki (2002, p. 22), influenciou Kamekura na estética 
modernista europeia e nos ensinamentos da Bauhaus. Natori morou na Alemanha e 
depois voltou para o Japão na década de 1930. Kamekura tem sua fase mais notória após o 
fim da Segunda Guerra e seus trabalhos mais conhecidos são dessa época.
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Natori e Kamekura foram os dois responsáveis, junto com Shihachi Fujimoto (1911–
2006) e Ken Domon (1909–1990), pela revista NIPPON, que era publicada no Japão 
em inglês, alemão, francês e espanhol. A clara intenção era a internacionalização da revista 
e o vanguardismo gráfico da revista promoveu os seus criadores a fama de diretores de arte 
de elite, ao menos no Japão (Nagoya Ginkō, 1989, p. 165). Internacionalmente, é 
discutível o impacto estético da revista NIPPON, pois os movimentos vanguardistas 
europeus, uma vez inseridos no Japão, não sofreram profundas modificações ou recriações 
por parte dos designers nipônicos. Como dito anteriormente, a abertura do Japão para o 
Ocidente tinha o objetivo de obter dos ocidentais o que era conveniente aos japoneses. 
Era um olhar seletivo sobre o Ocidente. O estudo da problemática social e geopolítica 
europeia não era tão importante quanto à obtenção de conhecimentos tecnológicos e 
culturais. A falta de contextualização seria um fator importante na compreensão política 
do movimento. Em consequência, a distância, o  isolamento e a diferença sociopolítica do 
Japão em relação aos países europeus colaboraria com  a não relação entre manifestação 
gráfica e sociedade. Por exemplo, na Europa o caráter revolucionário do construtivismo 
russo excedia a esfera puramente gráfica e artística. Essa abordagem mais plural do 
construtivismo não encontrava paralelo no Japão. Para os designers gráficos japoneses, o 
experimentalismo artístico e gráfico era mais valioso do que as teorias sociopolíticas 
europeias. Nesse quesito, a barreira linguística também foi determinante, pois a tradução 
para a língua japonesa, apesar de existente, não era tão numerosa, já as imagens 
ultrapassavam a barreira do idioma. Logo, é pertinente questionar se os japoneses 
estariam também preocupados com a criação de uma arte útil, na mudança de paradigmas 
sociais, culturais e políticos ou apenas procurando aprender superficialmente as 
linguagens artísticas europeias.

Retomando o tópico Art Nouveau, porém com um enfoque nas décadas anteriores à 
Segunda Guerra Mundial, na Europa, segundo Julier (2010, pp. 1–2), a Art Nouveau foi 
o primeiro catalisador para o surgimento de uma ideia de nacionalidade no design gráfico, 
que gerou variantes em diversos países europeus. Como explica Jeremy Howard (1996, 
pp. 7–8), apesar do caráter universal da Art Nouveau, com formas baseadas na natureza e 
onipresente na vida de todos os seres vivos, a manipulação estilística dessas características 
determinava diferentes estilos e, inevitavelmente, uma competição entre essas adaptações, 
tanto no nível pan-europeu como individualmente, entre os artistas. Howard ainda 
defende que na Art Nouveau encontra-se a despersonificação da arte em favor do 
arquétipo estilístico. No design e na arquitetura a competição na destreza em manipular 
materiais, a criatividade em novas formas de sua utilização e o investimento na aplicação e 
mistura de materiais atestavam essa competição entre os países europeus que usavam o 
mesmo estilo. A partir dos pensamentos de Julier e Howard, é possível extrair, 
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geograficamente falando, características específicas ao movimento da Art Nouveau e 
tentar perceber sua influência no Japão. 

Ao menos dentro do universo bibliográfico consultado nesta investigação, em atenção às 
imagens nele contidas, não há referências que afirmem que havia no Japão uma intenção 
de competir com os europeus pela supremacia de um estilo nacional na At Nouveau. O 
que essa investigação indica é que o interesse japonês na absorção dos movimentos 
modernistas é o desenvolvimento da prática gráfica em solo japonês. O próprio conceito 
de despersonificação anteriormente citado por Howard é questionável ao ser aplicado no 
caso japonês. Hisui Sugiura teve associado ao seu estilo gráfico elementos da Art Nouveau e 
Art-Deco, principalmente. Seria difícil para Sugiura reinventar um estilo que era um de seus 
principais referenciais estéticos. A bibliografia mostra elementos tradicionais japoneses 
integrados ao estilo já cristalizado da Art Nouveau europeia e não necessariamente uma 
evolução desse estilo ao ponto de ser disruptivo no nível internacional.     

O design gráfico moderno japonês teve muita influencia da Art Nouveau. Como explica 
Weisenfeld (2011, p. 834), por ser a Art Nouveau profundamente influenciada pela 
estética japonesa, esta já possuía em si uma sensibilidade familiar aos designers nipônicos. 
Assim, sob o ponto de vista estético, foi uma adaptação estilística das imagens europeias 
que ocorreu de forma suave. A absorção de outras linguagens ocorria naturalmente de 
acordo com o interesse, a curiosidade dos designers gráficos japoneses e a disponibilidade 
de material para pesquisa visual. Como já foi citado anteriormente, a concepção de 
Sullivan em relação à Art Nouveau é o resultado de um japonismo mais primitivo e a 
estética do Arts and Crafts. 

Como visto anteriormente, Hisui Sugiura trabalhou para o reconhecimento social do 
design gráfico no Japão e seu estilo visual mistura influências estéticas tanto do ukiyo-e, 
como da Bauhaus, Art-Deco e Art Nouveau. Seu conhecimento sobre design gráfico 
europeu se tornou mais sólido durante o período em que lá viveu, de 1922 à 1924. Antes, 
seu contato com a cultura visual europeia era através das peças que chegavam ao Japão. As 
análises visuais dos seus trabalhos deixam transparecer esses eventos. Sugiura foi designer 
chefe da loja de departamentos Mitsukoshi a partir de 1910. Weisenfeld (2000, p. 79) 
afirma que ele deixou esse cargo em 1934, apesar de, depois de voltar para a Europa, 
realizar muitas atividades paralelas, inclusive acadêmicas. Com um estilo ainda primitivo, 
mas já inspirado na Art Nouveau, Sugiura criou o pôster para a loja de departamentos 
japonesa Mitsukoshi (fig. 3.7). O pôster é composto basicamente de dois elementos 
gráficos: uma ilustração de um pavão e uma reprodução fotográfica do interior da loja 
Mitsukoshi. A fotografia é resultado de uma das características gráficas de Sugiura, de dar 
destaque gráfico e/ou visual ao cliente. As diferentes linguagens visuais, gráfica e 
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fotográfica, convivem simbioticamente nessa peça, dando ênfase uma à outra. Porém, 
comercialmente, a função do pôster é a de divulgar a loja, sendo o pavão um ornamento 
de valorização gráfica.

Fig. 3.7: Hisui Sugiura. Pôster para a loja de departamentos Mitsukoshi, período Taishō (provavelmente da década de 
1910). Fonte: www.mfa.org (acesso em 12 de fevereiro de 2014).

A fotografia mostra pessoas sentadas no interior da loja em um ambiente refinado para a 
época. As mesas e cadeiras acusam uma preferência ocidental na decoração da loja, assim 
como as árvores decorativas, em uma tentativa de domesticar a natureza, atitude comum 
nos jardins europeus e oposta ao costume japonês em valorizar o aspecto natural e rústico 
(como wabi e sabi). Esse é um dos resultados gráficos que foi se desenvolvendo a partir do 
período Meiji com a política de internacionalização. 

A qualidade moderna do pôster é corroborada pela ilustração, especificamente no estilo 
escolhido por Sugiura. Estilisticamente, e como ocorreu nos outros exemplos 
anteriormente citados, há a tentativa de se distanciar do estilo japonês e se aproximar do 
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estilo moderno europeu. A ilustração do pavão possui formas simplificadas e ausência de 
linhas de contorno, o que se encontra com frequência na linguagem artística tradicional 
japonesa. Apesar da ausência de linha não indicar uma aproximação com a Art Nouveau 
(já que as linhas se fazem presentes nesse estilo devido em parte à influência do ukiyo-e), 
pode indicar um distanciamento do estilo japonês rumo ao experimentalismo gráfico. O 
recurso da natureza como função puramente decorativa, e sem uma real ligação com o 
produto, com a finalidade de criar um clima visual para divulgar uma marca é uma 
inovação visual importada (ou recriada) por Sugiura e inspirado na Art Nouveau. O 
pavão é o elemento gráfico inspirado na natureza que aponta para a imagem da loja. Em 
cores, dimensões e seu posicionamento na imagem, o pavão é o elemento de destaque; por 
outro lado, a fotografia como linguagem visual nova para a época criaria no público 
interesse informativo. A escolha do pavão pode estar ligada à sua simbologia na cultura 
japonesa, que transmite a ideia de riqueza e status social e internacionalmente é um 
símbolo que invoca honestidade (Wansbury, 2006, p. 39).  

Em outro trabalho de Sugiura, também para a Mitsukoshi (fig. 3.8), é novamente visível a 
inspiração da Art Nouveau. Dessa vez, Sugiura utiliza uma mulher como figura principal, 
o que é particularmente popular na comunicação visual japonesa, desde o século XVII, e 
amplamente difundida no ukiyo-e sob a forma de bijin-ga. A leveza do movimento, as 
roupas, o penteado, a temática fantasiosa, a natureza estilizada e a identidade ocidental da 
figura feminina são características inspiradas na Art Nouveau.

Como último exemplo da difusão da Art Nouveau na gênese da linguagem visual 
publicitária nipônica, será apresentado um pôster de Kawashima Riichiro (1886–1971), 
criado em 1926 para a Shiseido (fig. 3.9). No caso desse pôster, o cliente é tão importante 
como a linguagem gráfica aplicada.  

A empresa de cosméticos Shiseido foi fundada em 1872 e atualmente é mundialmente 
conhecida, principalmente na Europa. O primeiro presidente da Shiseido, Shinzo 
Fukuhara (1883–1948), tinha especial interesse no Ocidente, provavelmente 
influenciado pela política Meiji. Segundo se pode ler na página eletrônica da Shiseido 
(Shiseido Spirit History of Innovation, 2014), Fukuhara viajou para Nova Iorque e Paris. 
No primeiro destino interessou-se pela farmacologia ocidental e no segundo pela 
estética das imagens. De volta ao Japão, procurou aplicar esses conhecimentos na 
Shiseido para a diferenciação dos seus produtos e criação de uma identidade exclusiva 
dentro do mercado japonês.
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Fig. 3.8: Hisui Sugiura. Pôster para a loja de departamentos Mitsukoshi, 1915. Fonte: Nagoya Ginkō, 1989, p. 110.

Em relação ao estilo utilizado por Riichiro no pôster da Shiseido, percebe-se o que ficou 
conhecido como Romanticismo Taishō (fig. 3.9), que pode ser definido como um estilo 
que se inspirou no imaginário estético, decorativo e poético precisamente da Art 
Nouveau e foi posto em prática no Japão através do individualismo artístico dos 
profissionais da comunicação visual e arte (Weisenfeld, 2011, p. 834). Pelo intenso uso 
desse estilo, a Shiseido ficou conhecida como uma das maiores divulgadoras do 
mesmo  no Japão. Na página eletrônica do Grupo Shiseido, pode-se ler a respeito do 
pôster: “Shiseido was always conscious of the West. Posters like this one displayed in 
shops played an important role in establishing the company's distinct image throughout 
Japan.” (Shiseido Corporate Museum, 2014). 
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Fig. 3.9: Kawashima Riichiro, “Pó Branco para Maquiagem Shiseido”, 1926. Fonte: http://group.shiseido.com/corporate-
museum/preservation/poster.html. Acesso: 24 de fevereiro de 2014.

Outra linguagem visual europeia que influenciou o design gráfico japonês durante o 
período pré-guerra foi a Art Deco. Não diferente dos outros estilos já vistos, a Art Deco 
proporcionava novas perspectivas e soluções para comunicar através de imagens. Porém, 
as peculiaridades desse estilo para o vocabulário gráfico japonês foram principalmente o 
geometrismo, a dinâmica, a volumetria e a perspectiva. Ao retomar os estilos e 
movimentos artísticos que foram vistos até o momento, é possível perceber a influência 
mais acentuada que a Art Deco teve no design gráfico japonês em relação ao Futurismo, 
Expressionismo, Dadaísmo, Construtivismo e Art Nouveau. Em todos esses estilos, a 
expressão bidimensional da imagem, sem simulação de profundidade ou volume, é 
característica comum a todas elas e em concordância ao estilo tradicional japonês. A 
dinâmica, através de linhas diagonais e perspectiva, também é uma abordagem mais 
comum na Art Deco em relação aos outros estilos citados. O uso de cores em degradê 
para indicar volume é outra característica exclusiva dentre todos os estilos aqui citados. 
Apesar do degradê de cores acontecer na arte japonesa (como nas gravuras ukiyo-e), não 
era comum a representação de volume; a preferência, nos estilos europeus e japoneses 
citados, eram superfícies com cores sólidas. Através da perspectiva, a Art Deco também 
proporcionava uma distorção das formas até então não explorada pelos designers gráficos 
japoneses. Tanto o Futurismo, o Expressionismo, o Dadaísmo, o Construtivismo e a Art 
Nouveau, tiveram na sua gênese europeia conceitos sociais, políticos e culturais que 
poderiam ter sido mais disruptivos para a cultura nipônica, mas a influência relativamente 
superficial e centrada na imagem não permitiu maiores transformações no modo de pensar e 
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agir dos designers gráficos. A Art Deco, por focar no estilo visual e ser ausente de ideologias 
políticas, foi possivelmente aproveitada quase que integralmente pelos japoneses.

Foi um dos últimos estilos a exercer notória influência no Japão antes da Segunda Guerra 
Mundial, mais comumente utilizada por volta da década de 1930 e Hisui Sugiura, 
novamente, foi um grande expoente desse estilo. A versatilidade na utilização de 
diferentes estilos por Sugiura é notável e o seu vocabulário gráfico foi sendo ampliado ao 
longo de sua carreira a ponto de acomodar os estilos modernos ocidentais com a tradição 
japonesa. Apesar de não estar ainda maduro para competir com o Ocidente, o design 
gráfico japonês até esse momento vivia um desenvolvimento interno intenso e 
fundamental para o futuro. 

Fig. 3.10: Sugiura Hisui, "The Only Subway in the East", 1927. Fonte: Nagoya Ginkō, 1989, p. 111.

O pôster seguinte, criado por Sugiura (fig. 3.10), é um exemplo da aplicação da Art Deco 
na comunicação gráfica japonesa. Ainda de uma forma primitiva, Sugiura aplicou de 
maneira eficaz alguns princípios característicos da Art Deco; contudo, ainda de maneira 
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tímida. A perspectiva se faz presente de maneira poucas vezes vista na comunicação visual 
japonesa até então. Ela é um elemento de organização de primeira ordem no pôster. 
Primeiramente, observa-se que é a locomotiva que ocupa o lugar de origem do ponto de 
perspectiva: é a sua posição que determina o ponto de fuga. Posteriormente, a 
representação em perspectiva resulta em diferentes dimensões das pessoas retratadas, de 
acordo com sua proximidade com o observador do pôster. Nesse sentido, há um maior 
destaque às pessoas da extrema direita. Nota-se que quase todos que estão em evidência 
são ocidentais. O título do pôster diz “o único metropolitano do Oriente” e essa novidade 
do Ocidente é apresentada graficamente através de figuras de pessoas com vestimentas 
europeias típicas dos anos 1920, agindo com descontração, enquanto esperam pelo 
transporte. Essa aproximação prematura e utópica entre Japão e o Ocidente foi 
visualmente traduzida por Sugiura para afirmar a modernização do Japão em relação ao 
transporte coletivo.

Proporcionalmente falando, a quantidade de ocidentais em uma estação qualquer de 
Tokyo, em relação ao público local de japoneses, em meados da década de 1920, está 
retratada de maneira exagerada nesse pôster. Contudo, se para o Japão dos séculos XIX e 
XX a modernidade era sinônimo de tecnologia ocidental, o pôster comunica de maneira 
clara ao público japonês o que representa um metropolitano para o país, tanto em termos 
de eficiência como em termos de orgulho nacionalista. O estilo visual, inspirado na Art 
Deco, também é um elemento de apologia ao Ocidente e, consequentemente, à 
modernidade que  invadia a sociedade nipônica nessa época.

A Art Deco se desenvolveu junto com todas as outras linguagens aqui mostradas e serviu 
de instrumento estético para a comunicação visual japonesa durante a Segunda Guerra 
Mundial. Contudo, com o desenvolvimento de conflitos militares posteriores e com o 
avanço de um espírito de extremo nacionalismo, os estilos tradicionais ligados à história 
visual japonesa retornaram para ilustrar as mensagens de propaganda em tempos de guerra.

Essa breve digressão acerca da história do design japonês antes do pós-guerra propunha 
reforçar o conhecimento acerca das influências ocidentais no design gráfico japonês, que 
foram fundamentais para a retomada do crescimento econômico a partir de 1945. O 
conhecimento adquirido e a dedicação dos japoneses em aprender novos estilos visuais, 
para ampliar as possibilidades comunicativas durante as décadas que precederam a 
Segunda Guerra, contribuíram para o desenvolvimento do design gráfico em situações de 
revés. Apesar de o pós-guerra ser um momento decisivo para a história japonesa e também 
para o seu design gráfico, esse primeiro momento de consolidação da profissão, 
reconhecimento do público e diversificação de linguagens precisa ser assinalado como um 
marco histórico no âmbito desta investigação. 
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Apesar de ser um complexo exercício conjectural, seria possível prever prever um cenário 
de como seria o repertório visual japonês para o design gráfico se o seu desenvolvimento 
ocorresse após 1945, sob forte influência estadunidense. Hara (2007, p. 303), em uma 
reflexão acerca da política de abertura do período Meiji, acredita que a revolução cultural 
teve extensões severas para a cultura japonesa, transformando, ou ocidentalizando, a 
integridade cultural que havia até o período Edo. Uma dessas influências foi a escrita 
horizontal, que se manteve inconsistente em relação à sua direção (tradicionalmente era 
sempre escrita verticalmente da direita para a esquerda). Posteriormente, foi padronizada 
pelo governo japonês de acordo com a forma ocidental, oposta ao costume japonês, sob 
influência dos Estados Unidos (Thornton, 1991, p. 55). Também seria previsível uma 
influência gráfica e estilística mais abrangente por parte dos Estados Unidos e uma menor 
influência vinda da Europa, principalmente da Alemanha e Rússia. Contudo, o fato é que 
o Japão contou com um desenvolvimento visual cultural e estilisticamente rico e amplo 
após o hiato durante a guerra. 

O Design Gráfico no Japão Pós-Guerra

Houve mudanças profundas no Japão após a Segunda Guerra devido ao desfecho trágico 
em Hiroshima e Nagasaki. A derrota e a devastação do país atingiram o sentimento 
nacionalista dos japoneses. Com a mudança de atitude política em reação ao Ocidente, a 
partir do período Meiji, o Japão passou aos poucos a adquirir um sentimento nacionalista 
de união, no qual os japoneses não mais se viam como pertencentes a um clã específico, 
mas como um povo único dentro do território japonês. Shoichi Koseki (2003, p. 2) 
explica que surge também no Japão um sentimento crescente de aproximação da Europa 
por considerarem que seus vizinhos asiáticos como China e Coreia, grandes 
influenciadores da cultura japonesa até então, estavam agora em um patamar inferior. Os 
europeus eram vistos de maneira positiva pelos japoneses. A Europa tinha muito a 
oferecer aos japoneses na esfera política e tecnológica e a questão de se distanciar da Ásia 
mostrava um interesse do Japão em dominar o Extremo Oriente e consolidar um papel de 
liderança na região. Como também pode ser visto em Sullivan (1998, p. 280), era 
essencial para o Japão aprender, adotar a cultura e, principalmente, a tecnologia ocidental 
para liderar o caminho asiático à modernidade. Era um dever patriótico obter e aplicar os 
conhecimentos obtidos fora da Ásia no Japão. Foram os pintores japoneses, ainda 
segundo Sullivan (Ibidem), os primeiros a ensinar as técnicas de pinturas ocidentais aos 
chineses antes de 1920. 

A partir de 1930, o Japão passou a viver um período de ultranacionalismo que se estendeu 
até 1945, com o fim da Segunda Guerra. Era um orgulho que foi construído 
sistematicamente a partir das vitórias bélicas nas guerras contra a China, nos anos de 
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1894–1895, e Rússia, entre 1904–1905 (Igarashi, 2007, p. 32). A derrota imposta ao 
Japão na Segunda Guerra abalou o sentimento nacionalista, principalmente em relação à 
política e ao Imperador. Ao mesmo tempo em que o fim da guerra demonstrou aos 
japoneses que seus líderes e sua força bélica não foram suficientes para derrotar os Aliados. 
Os resultados do sentimento de superioridade japonês, ao menos na questão militar, não 
conseguiram ultrapassar os limites do oceano Pacífico ou do leste asiático. Mesmo 
abalados com a derrota, a imposição estadunidense na criação da nova constituição 
japonesa não foi tão bem recebida pelos japoneses. Há sentimentos antagônicos em 
relação à ocupação e à intervenção dos Estados Unidos. Sob o ponto de vista de alguns 
historiadores, a ocupação estadunidense foi bem preparada e conduzida de maneira ímpar 
dentro da história militar (Thornton, 1991, p. 65). Os Estados Unidos tinham a 
preocupação de proteger o Japão das influências comunistas que estavam a se expandir a 
partir da União Soviética. Uma das táticas estadunidenses era a recuperação econômica, 
perdoando dívidas de guerra, evitando gastos com segurança militar por parte dos 
japoneses e, também, repensar a decisão de eliminar as grandes corporações japonesas; 
essas empresas centenárias tinham dimensões que preocupavam o Comando Supremo das 
Forças Aliadas (CSFA) pelo potencial monopolizador na economia japonesa (o Grupo 
Mitsui, por exemplo, foi fundado no meio do século XVII e ainda está em atividade no 
Japão dividida em várias empresas nas áreas de química, bancária, de produtos eletrônicos, 
engenharia etc.). A recuperação econômica japonesa se deve, em grande parte, ao interesse 
dos Estados Unidos em ter o Japão doutrinado nas regras capitalistas. Koseki (2003, pp. 4–
6), esclarece esses pontos da seguinte forma:

Since 1960, or since the high-rate of growth economy that started in the 1960s, the reason that 
Japanese political leaders have been extremely pro-American lies within the Japan-US Security treaty 
that has been the foundation of relations between the United States and Japan since the end of 
World War II. The security treaty was created in 1951 with the US as the central entity and as a 
combined package with the peace treaty. A revolutionary government had been created in China, 
the Cold War was well underway, the Korean War had started, and to prevent the expansion of the 
Soviet Union into Asia, the United States placed its priorities in policy toward Japan on economic 
recovery, reconstruction and remilitarization.

Conversely, the many reparations treaties concluded with Asian countries in the latter half of the 
1950s contributed greatly to Japan’s economic recovery. Not just the Japanese political leaders, but 
many Japanese people have thus come to support the political system created by the security treaty. 
So much so that Prime Minister Takeo Fukuda said in the 1970s, “Japan has prospered because of 
the Japan-US Security Treaty." Peace Treaty between Japan and the Allied Powers does not touch on 
Japan’s responsibilities for the Second World War and the fact that it did not recognize request for 
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reparations or indemnities has been the cause for a great deal of disappointment from the Asian and 
Pacific nations. 11

Os pontos positivos do pós-guerra referem-se, na sua generalidade, às questões 
econômicas e de políticas internacionais. O mérito japonês na recuperação econômica, 
todavia, é notável e não deve ser desmerecido. O trabalho de recuperação e reorganização 
social foi intenso e transformou a sociedade japonesa desde então. Para a investigação do 
design gráfico, da cultura, da economia e da sociedade japonesas, esses são assuntos a 
serem considerados, junto com questões estéticas e teóricas da comunicação visual.

Havia também pontos negativos na reconstrução japonesa sob a tutela dos Estados 
Unidos. A CSFA obrigou o Japão não só a escrever uma nova constituição como também, 
segundo alguns relatos, redigiu-a. Fato esse que poderia ferir o orgulho da nação, fazendo 
o governo manter os detalhes desse evento em sigilo (Koseki, 2003, p. 4). A constituição 
também retirava o poder do imperador, mantendo-o apenas como símbolo cultural e 
religioso (Hall, 2008, p. 3). A figura do imperador era, e ainda é, considerada sagrada no 
Japão e o fato de uma nação estrangeira desaprovar essa divindade atribuída há séculos e 
nunca antes discutida sobre sua genuinidade seria uma atitude extrema. A isso se soma o 
drama das vidas perdidas e dos efeitos generalizados de duas bombas atômicas e suas 
consequências por décadas. Para os designers gráficos da época, a paisagem do Japão pós-
guerra era monocromática e muito cinzenta. Os designers gráficos procuravam o 
equilíbrio através das cores e da beleza. A paisagem urbana resultado da destruição 
deixada pela guerra, exigia uma reação estética para minimizar o pesar e resgatar, através 
da comunicação visual, os sentimentos positivos da nação. Como visto anteriormente no 
capítulo “Relação com o Ocidente e Análise das Imagens Japonesas”, os designers gráficos 
não poupavam esforços para achar inspirações positivas e novos caminhos, seja em outras 
cidades ou países, para o aperfeiçoamento da comunicação visual no Japão (Saiki, 2002, p. 
43). Além da recuperação econômica e social, também fazia parte da política de ocupação 
do pós-guerra o fomento às artes visuais. A abordagem humanista por parte dos Estados 
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11 Tradução livre – Desde 1960, ou desde a alta taxa de crescimento da economia que começou na década de 1960, a razão 
pela qual os líderes políticos terem sido extremamente pró-estadunidenses pode ser explicado pelo Tratado de Segurança 
Japão-EUA que tem sido a base das relações entre os Estados Unidos e Japão desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O 
tratado de segurança foi criado em 1951 tendo os EUA como a entidade central e fazia parte do plano de tratado de paz. 
Um governo revolucionário havia sido criado na China, a Guerra Fria estava em andamento, a Guerra da Coreia tinha 
começado, e para impedir a expansão da União Soviética na Ásia, os Estados Unidos colocaram suas prioridades na 
política em relação a recuperação económica, reconstrução e remilitarização do Japão. 

 Por outro lado, os acordos indenizatórios com os países asiáticos na segunda metade da década de 1950 contribuíram 
bastante para a recuperação económica do Japão. Não apenas os líderes políticos japoneses, mas muitos japoneses viriam 
apoiar o sistema político criado pelo tratado de segurança. Tanto é assim que o primeiro-ministro, Takeo Fukuda, disse 
em 1970, "O Japão tem prosperado por causa do Tratado de Segurança entre EUA e Japão." Tratado de Paz entre o Japão 
e os Aliados isentava o Japão de responsabilidades da Segunda Guerra Mundial e esse fato causou grande dose de 
decepção por parte dos países asiáticos e do Pacífico. 



Unidos passava pelo apoio aos artistas japoneses na forma de patronagem e divulgação no 
circuito internacional das artes (Sullivan, 1998, p. 149). Criar admiração pelo ocidente 
através da arte, cultura, ciência e tecnologia, junto com uma ocupação liberal e humana, era 
uma maneira de manter o Japão do lado dos antigos Aliados e desencorajar a aceitação das 
ideias comunistas durante o processo de recuperação do país.

Mesmo com a derrota e as imposições por vezes delicadas ao orgulho japonês, havia 
também um sentimento de admiração pelos Estados Unidos e demais países europeus 
aliados. De um modo geral, o pós-guerra gerou uma abertura ao pensamento ocidental de 
maneira ainda mais abrangente do que as tentativas anteriores graças, principalmente, à 
imposição e/ou colaboração dos Estados Unidos.

Por ser o design gráfico uma forma de comunicação visual que depende de boa disposição 
econômica para se desenvolver, a produção gráfica dos primeiros anos no pós-guerra 
seria deixada de lado nesse momento investigativo para se dedicar a ela novamente 
partir de meados da década de 1950 quando o crescimento econômico japonês já dava 
sinais inegáveis de recuperação.

Segundo Thronton (1991, p. 93), durante a década de 1950, os traumas da Segunda 
Guerra foram ficando para trás e o mundo começava a reconhecer o Japão pela sua forte 
economia e reintegração social após a guerra. O passo seguinte, tanto para a economia 
japonesa como para o seu reconhecimento internacional, era a dedicação na qualidade 
dos seus produtos que, até então, eram produzidos em grande escala e baixa qualidade. 
Houve intervenção do governo nessa área, na qual leis foram criadas para obrigar as 
empresas a pensarem e aplicarem políticas de valorização do design. Toshino Iguchi 
(2013, p. 2) explica com clareza as razões para essa preocupação por parte do governo:

Due to the economic growth after World War II, activities in both the production and export 
industries had increased dramatically in Japan. However, the highly competitive environment in 
such a rapidly growing situation that sometimes imitated foreign designs by Japanese industries 
caused international friction. To resolve this particular issue, the Ministry of International Trade 
and Industry (MITI), presently known as the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), 
had revised the “Design Protection Law” as preventive measures against the imitation of designs. 
The Japan Patent Office (a part of MITI) established the Good Design Products Selection System 
(commonly known as the G Mark) in 1957 to improve the quality of products in general. Support 
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for the WoDeCo came from MITI, the Patent Office, the Ministry of Foreign Affairs, and the 
Japan External Trade Organization ( JETRO). 12

Como visto anteriormente, a partir do período Meiji até o período pré-guerra, havia o 
interesse japonês em aprender com o Ocidente com a finalidade de se diferenciar do 
estereótipo de país asiático atrasado. No entanto, a partir da recuperação do país, após a 
Segunda Guerra, o Japão procurava se adaptar aos padrões Ocidentais para se apresentar 
como uma nação desenvolvida. Para isso, a prática da cópia e da baixa qualidade 
(resultado da produção em larga escala para obter lucro baseado na quantidade de vendas) 
deveriam ser revistas para contemplar os objetivos geopolíticos do Japão nessa nova fase. 
Em outras palavras, “aprender com o Ocidente” passou a ser “fazer parte do Ocidente” e 
essa decisão era demasiada importante para deixar que a sociedade civil decidisse por si só 
o momento para a mudança de paradigmas. 

Iguchi, no final dessa citação, menciona a WoDeCo (Worlds Design Conference ou Sekai 
Dezain Kaigi), que ocorreu em 1960 em Tokyo. Dentro do escopo histórico desta 
investigação é um dos eventos de maior importância para o início de uma nova forma de 
pensar o design gráfico no Japão. Defendeu-se anteriormente nesta investigação que 
durante o período pré-guerra o aprendizado de novas técnicas e linguagens artísticas 
estava focado no seu conteúdo visual. As percepções das razões políticas, sociais e 
filosóficas que existiam na Europa na época ficavam em segundo plano. O 
desenvolvimento do design gráfico era baseado na aprendizagem de novas linguagens 
invulgares à cultura visual japonesa, que eram adaptados à realidade e à cultura local. A 
WoDeCo representa um ponto de virada no qual os designers gráficos, industriais e 
arquitetos japoneses passaram a ter plena consciência do papel social das suas profissões. 
Masaru Katzumie, por exemplo, durante seu discurso na WoDeCo, demonstrou a sua 
opinião sobre os novos paradigmas que estavam se formando no âmbito da relação design 
gráfico e sociedade ao afirmar que os designers gráficos tinham a obrigação de criar peças 
publicitárias belas e de qualidade superior, pois seriam expostas em espaços públicos 
(Thornton, 1991, p. 94). Essa ideia já tinha sido iniciada no Japão por Sugiura, porém, a 
WoDeCo definiu um momento de internacionalização e emparelhamento do Japão no 
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12  Tradução livre – Devido ao crescimento econômico após a Segunda Guerra Mundial, as atividades, tanto nos setores de 
produção e exportação, aumentaram dramaticamente no Japão. No entanto, o ambiente altamente competitivo em uma 
situação de rápido crescimento, que em alguns momentos imitava os desenho de produtos de outros países, causou 
alguns atritos internacionais. Para resolver este tipo de problema em particlar, o Ministério da Indústria e Comércio 
Internacional (MICI), atualmente conhecido como o Ministério da Economia, Comércio e Indústria (MECI), criou a 
"Lei de Proteção Design" como medida preventiva contra a imitação de modelos e desenho de produtos. O Escritório de 
Patentes do Japão (a parte da MICI) criou o Sistema de Seleção de Produtos com Bom Design (comumente conhecido 
como o G Mark) em 1957 para melhorar a qualidade dos produtos em geral. Apoio à WoDeCo veio do MICI, o 
Escritório de Patentes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Organização de Comércio Exterior do Japão 
(OCEJ).



contexto mundial com participações de nomes como Saul Bass, Tomas Maldonado, Otl 
Aicher, Josef Müller-Brockmann e Max Huber. O momento do pré-guerra marcou o 
modernismo no design gráfico japonês, já a década de 1960, com a WoDeCo e o 
despertar de uma cultura integral e sincronizada com o Ocidente, aponta para o ingresso 
do Japão no pós-modernismo do design gráfico.  

Nesse pôster sobre World Design Conference, Ikko Tanaka (1930–2002) procurou uma 
solução internacionalizada na criação do logotipo da WoDeCo para que refletisse o 
próprio objetivo do evento (fig. 3.11). As letras “C” e “D” possuem diferentes tons de azul 
e estão sutilmente separadas. O posicionamento do “C” sobre o “D” sugere que se trata de 
uma sigla para “Conference Design”. No entanto, a forma em que foi organizada 
assemelha-se com o caractere 日 que está presente no nome do Japão sob a forma de  日
本. E ainda o 日 significa “dia” e “sol”, cujo uso também é oportuno para dar significado 
ao símbolo criado por Tanaka para essa conferência no “país do sol nascente”. Dessa 
forma, o pôster é facilmente compreendido pelo público e o logotipo supre a necessidade 
comunicativa para os ocidentais. No caso dos japoneses, há uma camada a mais de 
significado se considerar a proximidade visual com o caractere japonês 日.

Fig. 3.11: Ikko Tanaka, pôster para WoDeCo, 1960. Fonte: Nagoya Ginkō, 1989, p. 215.

Outro evento que contribuiu para a conscientização do papel social do design japonês 
nesse momento de transição modernista/pós-modernista foram as Olimpíadas de 1964 
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em Tokyo. Segundo Shirley Surya (2013, p. 73), a escolha da cidade despertou nos 
designers a vontade de utilizar o design gráfico para colaborar com o evento, de integrá-lo 
de maneira eficiente e benéfica tanto para os japoneses quanto para os visitantes de todo o 
mundo. Foi a primeira vez na história das Olimpíadas que a comunicação visual contou 
com o auxílio de ícones pictográficos que ajudavam os estrangeiros a compreender 
informações básicas, direções, serviços e a distinguir os eventos esportivos. Essa série de 
ícones foi criada sob a direção de Katzumie em 1964 (Alguns estão retratados na fig. 3.12).  

Fig. 3.12: Masaru Katzumie, pictogramas para Olimpíadas de Tokyo, 1964. Fonte: Meggs, 2009, p. 428.

Meggs (2009, pp. 428-9) reconhece a eficiência dos pictogramas criados por Katzumie e 
seu grupo de designers gráficos e afirma que esse trabalho serviu de referência para 
eventos não só olímpicos e desportivos ao redor do mundo. Os pictogramas criados por 
Katzumie para as Olimpíadas de Tokyo tinham apelo internacional, com formas 
geométricas simples, representação objetiva da ação dos atletas em cada modalidade e 
comunicação clara, sem necessidade de recorrer ao auxílio de texto. Apesar do valor 
histórico pela inovação, é fundamental observar a conquista do design gráfico japonês de 
um novo paradigma no contexto internacional, ao utilizar a comunicação visual com 
finalidades ergonômicas e sociais em uma linguagem universal, independente da 
nacionalidade, e não apenas para um público local, com valores culturais específicos. A 
tradição gráfica e o estilo visual nacional foram substituídos com sucesso por elementos 
neutros e funcionais.

Kamekura foi o designer gráfico responsável pela identidade e comunicação visual dos 
jogos olímpicos de 1964. Para ele, a questão da tradição era um tema recorrente na sua 
vida profissional e na forma de pensar o design gráfico. Na sua palestra na WoDeCo, 
Kamekura disse que enxergava a tradição como algo que, por ser herdada, tem de ser 
aceita e trabalhada pelo designer gráfico. Aceitá-la cegamente ou tentar ignorá-la por 
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completo, não seria opção razoável. Para ele, a reinterpretação e a adaptação dessas 
tradições seria um caminho saudável a ser seguido pelo design gráfico japonês. O seu 
pensamento, baseado na filosofia japonesa do katachi (forma), segundo Iguchi (2013, p. 
4), influenciou o então jovem designer gráfico Kiyoshi Awazu (1929–2009) que, 
posteriormente, escreveu diversos artigos sobre o tema, influenciando a forma de pensar e 
fazer design gráfico no Japão. 

Fig. 3.13: Yusaku Kamekura, "Tokyo Olimpics", 1964. Fonte: http://gurafiku.tumblr.com/tagged/yusaku_kamekura 
(acesso em 14 de abril de 2013).

O pôster para as Olimpíadas de Tokyo (fig. 3.13) segue a tendência de comunicar de 
maneira internacional, deixando de lado a tradição visual e pré-concebida do imaginário 
japonês, que facilmente recorre ao período Edo, usando gravuras ukiyo-e e símbolos 
turísticos (geishas, Monte Fuji, portões, samurais etc). Nenhum caractere japonês foi 
usado e até mesmo o nome da cidade “Tokyo” está escrito em sua forma internacional, já 
que em japonês a forma romanizada seria “Tōkyō” (simbolizando as vogais longas). A 
fotografia inclui estrangeiros de diferentes etnias sem priorizar a figura do atleta japonês. 
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Outros dois pôsteres foram produzidos utilizando apenas um atleta japonês em cada uma 
das peças. Kamekura, contudo, fez questão de criar ao menos um pôster com claras 
pretensões internacionais e inter-raciais, contemplando em uma fotografia o espírito 
olímpico da competição e da união entre os povos. O design é minimalista e os objetos 
gráficos, no caso, o logotipo das Olimpíadas de Tokyo, são colocados de forma a servir à 
comunicação que se concentra no trabalho fotográfico.  

Esses não foram os primeiros exemplos de pôsteres com elementos gráficos ocidentais e 
abstenção de elementos japoneses; no entanto, foram produzidos com uma mentalidade 
aberta à crítica internacional e para serem apreciados fora do Japão. A japonicidade deixa 
de ser graficamente óbvia, deixando de lado as imagens que construíram a cultura visual 
japonesa tradicional e iniciando um processo de maturidade visual no design gráfico, no 
qual os designers do pós-guerra procuraram se nivelar às tendências internacionais e não 
mais apenas aprender com o Ocidente e depois aplicar o estilo. Esse amadurecimento é 
também visível na interação dos designers gráficos com outros profissionais, como 
fotógrafos, redatores, ilustradores e artistas, para produzir uma peça gráfica. Em relação à 
fotografia, Weisenfeld (2000, p. 93) atesta que a tecnologia que permitia o uso da 
fotografia na comunicação impressa era possível no Japão já em 1910 e que o uso era, em 
grande parte, para retratar belas mulheres (bijin-ga) em anúncios de produtos diversos (o 
fenômeno feminino na comunicação visual japonesa será analisada mais adiante no 
capítulo “A (Contra) Cultura Kawaii”). Para a publicidade, a fotografia era o testemunho 
da realidade. Passava confiança ao público, pois o produto era apresentado tal como era. 
Porém, foi com uma nova abordagem do design gráfico que a fotografia passou de uma 
ferramenta documental para um artifício estético e artístico. Thornton (1991, p. 159) 
afirma que foi após a Segunda Guerra que os designers japoneses, inspirados nos trabalhos 
de fotógrafos estadunidenses como Irving Penn e Richard Avedon, começaram a exigir 
dos fotógrafos japoneses a mesma qualidade e criatividade nas fotografias a serem 
utilizadas em seus trabalhos. Já em meados da década de 1970, o Japão possuía fotografias 
publicitárias reconhecidas internacionalmente. Shiseido, Suntory, Seibu e PARCO foram 
algumas das principais empresas que se promoviam através de imagens apelativas, 
comunicando estado de espírito e histórias com pouca ou nenhuma referência direta aos 
produtos da empresa. Eiko Ishioka é uma das designers gráficas de destaque no uso dessa 
abordagem visual utilizando fotografias e exemplifica bem a mudança de paradigma na 
maneira de abordar a comunicação visual no Japão. As fotos eram criativas, bem produzidas 
e com pouca pós-produção. Aliás, a característica japonesa de fotos com pouca manipulação 
digital é um atributo que continua comum na publicidade contemporânea (ver capítulo 
“Inquérito: Comunicação Visual no Japão Contemporâneo”). 
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O desenvolvimento da linguagem gráfica no design gráfico teve pelo menos dois 
momentos significativos: um momento de aprendizagem gráfica antes da Segunda Guerra 
e outro de contextualização social e internacional no pós-guerra. A consequência dessa 
visão mais alargada do design gráfico foi em uma evolução contínua e de qualidade dos 
designers gráficos japoneses. 

Foram as gerações de designers gráficos do pós-guerra através de uma nova mentalidade 
internacional influenciados pela doutrina Meiji e também pela situação japonesa ocupada 
pelos Estados Unidos, que redefiniram a maneira de pensar e fazer design gráfico no 
Japão. Nas décadas que antecederam a Segunda Guerra havia grupos e associações 
relacionados à comunicação visual e à profissionalização da área, como o grupo de estudo 
“Shichininsha”, fundado e liderado por Hisui Sugiura, o grupo “Nihon Kobo”, fundado por 
Hiromu Hara (1903–1986) e que era focado na linguagem fotográfica, e o “The Association 
of Commercial Artists” (Bijutsuka Kyokai), fundado por Masuji Hamada (1892–1938). Mas 
associações focadas no design gráfico, com abrangência nacional e relações comerciais mais 
estreitas com a indústria foram formadas a partir da década de 1950. 

Foram os designers gráficos da primeira geração que fundaram associações e grupos para 
promover o desenvolvimento do design gráfico. As mais relevantes são: JAAC ( Japan 
Advertising Artist Club), fundada em 1951; Tokyo Art Directors Club, fundada em 
1952; NDC (Nippon Design Center) fundada em 1960; e JAGDA ( Japanese Graphic 
Design Association) fundada em 1978. Os designers gráficos do pós-guerra são 
apontados como sendo a “primeira geração”, devido à estabilização e reconhecimento da 
profissão no Japão. Embora Sugiura tenha iniciado esse processo, foi Yusaku Kamekura, 
em 1951, que passou a utilizar o termo internacional “designer gráfico” em substituição ao 
termo japonês zuan-ka. Kamekura também teve papel fundamental na criação dessas três 
últimas associações de designers gráficos aqui citadas. 

Duas exposições, separadas por 10 anos de diferença e com propósitos distintos, apontam 
para os grandes nomes, tanto da primeira, quanto da segunda geração de designers: a 
primeira exposição foi a Graphic ’55, que contou com a participação de Hiromu Hara 
(1903–1986), Takashi Kono (1906–1999), Yusaku Kamekura, Kenji Ito (1915–2001), 
Yoshio Hayakawa (1917–2009), Tadashi Ohashi (1916–1998) e Ryuichi Yamashiro, e 
teve a proposta de mostrar ao público os pôsteres como obras visuais autossuficientes 
(Nagoya Ginkō, 1989, p. 20). Esses são designers gráficos considerados da primeira geração, 
logo após o fim da guerra. A segunda exposição foi a PERSONA, realizada em 1965, com 
designers gráficos que já eram considerados artistas gráficos e com uma abordagem 
personalizada e autoral de seus trabalhos que, não raras vezes, produziam peças gráficas para 
autopromoção. Esse espírito experimental fomentou o desenvolvimento estilístico para os 
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pôsteres daquela época. Alguns nomes dessa geração são: Kiyoshi Awazu, Tsunehisa Kimura 
(1928–2008), Ikko Tanaka, Kazumasa Nagai, Akira Uno (1934–), Toshihiro Katayama 
(1928–), Mitsuo Katsui (1931–), Shigeo Fukuda (1932–2009), Gan Hosoya (1935–), 
Tadanori Yokoo e Makoto Wada (1936–) (Idem, p. 217). 

O Japão do pós-guerra, ao invés do habitual ato de adaptação cultural, estava a se 
reconstruir em diversas esferas: humana, social, política, econômica, cultural, 
arquitetônica e, até certo ponto, religiosa, com a humanização do imperador japonês. As 
influências internacionais não eram mais algo distante e abstrato; tanto pela ocupação 
militar, como pelos eventos internacionais, o Japão passou a conviver fisicamente com essa 
desejada e pouco familiar cultura ocidental. Mais do que a proximidade, o Japão recebia 
incentivos políticos, econômicos e militares para se manter distante do mundo comunista 
e se juntar aos países aliados e ao resto do Ocidente. Os designers gráficos, como visto 
brevemente, responderam aos anseios nacionais de se aproximar do Ocidente. Em um 
primeiro momento, através da investigação e replicação estética e técnica do design 
gráfico dos Estados Unidos e Europa, principalmente, e, em seguida, com uma imersão 
transdisciplinar na forma de pensar a comunicação visual. Para os japoneses, a derrota na 
Segunda Guerra foi, por si só, um incentivo para abandonar temporariamente as imagens 
tipicamente japonesas na sua comunicação visual internacional. A criatividade e inovação 
visual tomariam o lugar das imagens tradicionais e o mundo começava a conhecer o modo 
de comunicação imagética japonesa moderna. 

Algumas Características de Interesse ao Investigar o Design Gráfico Japonês

Foi visto anteriormente que as bases e as condições para o pleno desenvolvimento 
estavam, então, lançadas. No passado, os japoneses produziram arte com qualidade visual 
ímpar e, do seu modo insular, criaram peças para divulgar artefatos e serviços diversos 
com estilos próprios. Consequentemente, o que se poderia chamar de “proto-design 
gráfico” japonês era, na forma de peças publicitárias principalmente, algo diretamente 
ligado à arte (ukiyo-e, principalmente), no que diz respeito a estética, estilo, materiais, 
temática e tecnologias (xilogravura). A aproximação com o Ocidente, a aprendizagem 
estilística, o desenvolvimento intelectual acerca da linguagem gráfica, a reconstrução e 
recuperação econômica do país após a derrota na Segunda Guerra e a profissionalização 
com apoio de associações e entidades que apóiam o design gráfico, estavam mudando o 
caráter da comunicação visual japonesa. Contudo, o experimentalismo gráfico já era 
realidade no Japão antes mesmo de os designers gráficos estarem em contato mais 
frequente com os Estados Unidos. Segundo Steven Heller (1995, p. 36), o design gráfico 
japonês já estava criando uma certa independência em relação ao Ocidente. O 
experimentalismo gráfico reflete a familiaridade japonesa com essa linguagem e a 
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possibilidade de focar a energia criativa dentro das fronteiras domésticas, ao contrário do 
que ocorreu durante as décadas anteriores à Segunda Guerra, com a busca de influências 
ocidentais. E é a partir desse foco, na sua própria sociedade, que o design gráfico japonês 
começa a criar de maneira robusta uma identidade própria no decorrer da sua história 
após a Segunda Guerra.

Com a maturidade japonesa no design gráfico atingida nas décadas de 1960 e 1970 
(considerando o seu reconhecimento internacional e absorção das técnicas e teorias 
ocidentais), passa a ter interesse investigativo os reflexos socioculturais na comunicação 
visual japonesa. Como afirmado anteriormente por Hollis e Fallan no capítulo “Cultura 
Visual Japonesa:Tradição e Modernidade” desta tese, refletir acerca do design gráfico 
também requer momentos de distanciamento do assunto em si para abrir espaço à 
investigação das áreas adjacentes. Com o emparelhamento do Japão em relação ao 
Ocidente em diversas áreas, em especial a gráfica, é oportuno aplicar os métodos acerca da 
investigação do design gráfico que foram desenvolvidos pelos autores ocidentais citados 
ao longo deste trabalho. Há no Japão, a partir desse período de 1970 em diante, certa 
uniformidade ao abordar profissionalmente o design gráfico em relação ao ocidente. 
Assim, há uma segurança em aplicar métodos utilizados e desenvolvidos no Ocidente para 
procurar compreender algumas características peculiares ao design gráfico japonês. 

Não há a intenção de afirmar que a comunicação visual para fins publicitários não existia 
no Japão até então. Foi visto que desde o hikifuda e o ebira, no século XVIII que já se 
praticava a comunicação publicitária em forma de folhetos. O argumento que favorece o 
uso dos métodos ocidentais na investigação do design gráfico japonês é a aplicação direta 
a uma realidade social que esteve fora do âmbito de reflexão dos autores ocidentais 
durante o desenvolvimento desses métodos. Então, não há necessidade de maiores 
adaptações teóricas a que inicialmente se recorria nos métodos da história da arte para 
aplicá-los na criação de métodos para a história do design gráfico. Assim, é apropriado nesse 
momento um foco investigativo na sociedade japonesa, sua história e sua cultura para tentar 
obter indicações de influências domésticas peculiares à comunicação visual do Japão.

As imagens coletadas ao longo dessa investigação foram analisadas com a finalidade de 
selecionar trabalhos específicos, com potencial para revelar traços culturais do Japão que 
se materializam no design gráfico japonês. As características que foram selecionadas não 
pretendem ser definitivas. Investigações futuras podem encontrar outras características 
interessantes para o estudo do design gráfico japonês, contudo, as que serão aqui 
apontadas são válidas devido à sua importância dentro do contexto social, histórico e 
cultural japonês.
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É já sabido que, a partir da década de 1980 as redes telemáticas e a popularização dos 
meios de transporte internacionais e intercontinentais g eraram uma 
hiperconectividade global e um fluxo de informações entre pessoas e nações até então 
sem precedentes. Não há possibilidade para o desenvolvimento isolado de expressões 
gráficas, principalmente comerciais, como aconteceu com as artes nos séculos 
anteriores à interação de pessoas a um nível global. 

In the same way that events in China and the Middle East may directly affect Europe, the 
Americas, and Japan, conceptual innovation and visual invention in one part of the world may 
spread rapidly to another. As one government’s foreign policy can have both local and global 
consequences, conceptual innovation and visual invention beginning locally may have a global 
reach that is rapid, powerful, and direct. [...] This complex world of cultural and visual diversity 
has created an environment in which a global dialogue coexists with national visions, resulting in 
an explosive and pluralistic era for graphic design. (Meggs and Purvis, 2012, p. 482) 13

Esse fenômeno não é possível apenas pela hiperconectividade, mas pela disseminação de 
companhias multinacionais que anunciam seus produtos em solo estrangeiro e carregam 
consigo elementos do país de origem. Sob esse ponto de vista, determinar características 
puramente japonesas no design contemporâneo é uma tarefa com algum fator de risco, 
principalmente ao focar a investigação apenas em questões puramente estéticas e formais.  
Meggs e Alston Purvis deixam claras suas opiniões a respeito da impossibilidade de 
isolamento criativo. 

Em uma sociedade dirigida ao consumo, a nacionalidade estilística no design gráfico faz 
pouco sentido e seria incoerente com a lógica da globalização. O design gráfico em si é 
mais um veículo de divulgação de artefatos do que um elemento de soft power. Tratar o 
design gráfico como soft power fazia sentido durante a Art Nouveau, Bauhaus e Estilo 
Internacional. O papel do design gráfico, no contexto consumista atual, é o de servir a um 
propósito comercial, o que torna a busca de um estilo estético nacional indesejável, 
principalmente considerando-se a miríade cultural do mercados em diversos países. O 
estilo individual de um artista, designer gráfico ou ilustrador, de acordo com sua 
popularidade, é mais valioso para um anunciante do que um estilo estético nacional, pois 
no primeiro caso a qualidade nacional dá lugar a tendências (por exemplo, ao colaborar 
com a Louis Vuitton, Murakami se promovia pelo seu estilo de ilustração e não 
nacionalidade, mesmo sendo um estilo tipicamente japonês). A comunicação visual 
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13  Tradução livre – Da mesma maneira que eventos na China e no Médio Oriente podem afetar diretamente a Europa, as 
Américas e o Japão, inovação conceitual e invenção visual em uma parte do mundo podem rapidamente se espalhar para 
outras partes. Assim como a política local de um governo pode ter consequências tanto local como global, inovação 
conceitual e invenção visual, iniciadas localmente, podem ter um rápido, poderoso e direto alcance global. […] Esse 
complexo mundo de diversidade cultural e visual, criou um ambiente no qual o diálogo global coexiste com visões 
nacionalistas, resultando em uma era explosiva e pluralista para o design gráfico.



dirigida ao público pode ser adaptada ao gosto local ou manter-se como originalmente 
feita em seu país de origem. Essa é uma questão estratégica que varia de acordo com 
diferentes circunstâncias, como mercado, público alvo, percepção do país de origem, 
questões sensíveis à cultura local etc.

No que se refere a mercados internacionais, o anime e o manga são dois protagonistas 
japoneses difundidos em diversos países e é um dos maiores agentes políticos e 
econômicos de soft power. Visualmente, possuem características bem definidas nas quais é 
importante destacar: cores sólidas, traço evidente, ausência de volume e formas 
simplificadas. Há muitas outras características relacionadas com a linguagem visual e 
códigos específicos da sua narrativa, os quais serão, nesse momento, deixados de lado por 
se distanciar do tema aqui discutido. As características visuais descritas anteriormente são 
similares à tradicional arte japonesa do ukiyo-e (inclusive características sociais, na 
capacidade em comunicar para as massas, e a acessibilidade econômica). Ou seja, há 
séculos os japoneses continuam a utilizar um padrão estético similar, no que diz respeito 
ao traço e à restrição de volume na representação de superfícies. Hello Kitty, Pokemon, 
Cavaleiros do Zodíaco, Princesa Mononoke, Totoro, Naruto, Akira, Doraemon e Dragon 
Ball são alguns títulos ou personagens que são mundialmente conhecidos e compartilham 
das mesmas características visuais aqui descritas.

Essa característica popular na linguagem visual japonesa, e temporalmente perdurável, na 
qual se realiza o “achatamento das camadas”, mantendo a profundidade dos elementos que 
compõe uma imagem mas descartando a representação de volume é mais conhecido pelo 
termo inglês flatness. Característica já amplamente estudada na área das artes e citada 
anteriormente nessa investigação, o flatness foi um atributo visual relevante no 
desenvolvimento estilístico da Art Nouveau. No Japão, mais do que um estilo, é uma 
forma de representação visual universalmente aceita pela sociedade há séculos. O 
flatness é uma qualidade gráfica que encontra reverberações no design gráfico japonês 
por comunicar à diversos públicos. No âmbito da arte contemporânea, Takashi 
Murakami tem feito uso do flatness para desenvolver sua própria linguagem visual, a 
qual ficou conhecida como Superflat.

The flat aesthetic not only refers to Murakami’s works; it is also a theory of Superflat art 
developed by Murakami. Superflat merges art with the commercial forms of Japanese popular 
culture, and secondly it refers to an aesthetic and genealogical connection that Murakami 
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identifies between the two-dimensional conventions of Japanese painting and contemporary 
expressions of Japanese popular culture. (Sharp, 2006, p. 3) 14

Murakami, apesar de não ser designer gráfico, utiliza a tradição visual japonesa para 
promover sua linguagem artística (e, consequentemente, a linguagem visual japonesa 
contemporânea) para o mundo. O seu estilo artístico é uma apropriação da cultura pop 
contemporânea japonesa, o que demonstra a aceitação e extensão da linguagem flat no 
Japão. Internacionalmente, a Louis Vuitton utilizou ilustrações de Murakami para 
estampar uma coleção especial de bolsas em 2003. 

Mesmo fora do âmbito do anime e do manga, as peças publicitárias e as ilustrações que 
eventualmente estão inseridas nas comunicações visuais compartilham dos atributos do 
flatness. Apesar das possibilidades atuais de manipulação digital, em muitos casos, os 
elementos gráficos que compõe as peças gráficas impressas no Japão são desprovidos de 
volume, como se tratassem de várias camadas bidimensionais sobrepostas. Não é comum 
na comunicação gráfica japonesa a artificialização exagerada da imagem, tratamentos 
visuais que tornem a imagem hiper-real ou criação de histórias com metáforas visuais de 
manipulação digital complexa. Essas afirmações serão justificadas no capítulo “A Sensação 
de Flatness na Linguagem Visual Japonesa”.

A linguagem visual de camadas flat ultrapassa inclusive, o âmbito visual, sendo também 
uma característica sociocultural nipônica (os diversos subgrupos culturais japoneses e a 
aceitação do kawaii em diversos segmentos sociais é um indício desse fenômeno). Dessa 
forma, o flatness, por estar ligado à história da comunicação visual japonesa e à aceitação 
contínua desse estilo de representação por parte do público, há de ser considerado como 
uma característica presente (mas não exclusiva) na comunicação visual do Japão o flatness.

Nessa mesma linha investigativa sensível às questões históricas e socioculturais é 
notável o uso de imagens femininas na comunicação visual nipônica. O uso de 
mulheres, seja por meio de fotografia, pintura ou ilustração, é uma característica 
comum a diversos países, porém a figura feminina no Japão possui algumas 
especificidades a serem consideradas. Segundo Thornton: 

The most prevalent example of emotion in Japanese graphic design and art direction is the sensual 
image. The Japanese male-dominates society exploits women to sell and promote just about 
everything. (Thornton, 1991, p. 183) 
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14  Tradução livre – A estética flat não se refere apenas às obras de Murakami; é também uma teoria da arte Superflat 
desenvolvido por Murakami. Superflat funde arte com as formas comerciais de cultura popular japonesa, e em segundo 
lugar, refere-se a uma conexão estética e genealógica que Murakami identifica entre as convenções bidimensionais de 
pintura japonesa e expressões contemporâneas da cultura popular japonesa. 



O interesse no uso da imagem feminina na comunicação visual japonesa se dá não pela 
frequência ou pela antiguidade do seu uso, mas pela sua receptividade e adequação em 
diversos produtos e estratos sociais. A figura feminina foi largamente usada no ukiyo-e, 
estilo artístico fundamental para a história gráfica japonesa, e isso foi posteriormente 
estendido à comunicação visual publicitária. As “imagens de mulheres belas”, conhecida 
por bijin-ga (anteriormente também conhecidas como onna-e), são vistas em obras de arte 
desde épocas remotas e, segundo Thorton (1991, p. 160), seu uso foi comum até o 
surgimento das modelos ocidentais na publicidade nipônica na década de 1950. 
Aparentemente o uso da figura feminina agregava valor ao produto ou serviço que 
acompanhava sua imagem. Não era incomum ver anúncios no qual a figura feminina 
ocupava quase a totalidade da área disponível, enquanto o produto era um mero detalhe 
visual na composição.

Contudo, a importância da figura feminina para a comunicação visual japonesa não 
ocorria por causa do caráter sensual (apesar de seu uso e exploração abundante na 
publicidade poderiam ser acusados de machista atualmente), mas por sua estreita relação 
com o conceito de meigo. Apesar de o meigo estar relacionado com ilustrações 
infantilizadas de filhotes ou criaturas estranhas com traços bem arredondados, as 
mulheres, historicamente, incorporavam exclusivamente essas características através de 
uma imagem de fragilidade e passividade. Ainda hoje as mulheres são personagens 
importantes na estética kawaii (meigo), mas não são mais as únicas cuja imagem é 
comercialmente explorada pela comunicação visual japonesa.  

O kawaii é a única característica sociocultural do Japão que possui participação 
claramente ativa na política internacional de soft power por parte do governo japonês. 
Apesar desse apoio no âmbito internacional, o kawaii é amplamente utilizado no 
contexto doméstico em situações não usuais para o gosto ocidental, uma vez que imagens 
infantilizadas não são comumente utilizadas para comunicação voltada a adultos, como 
por exemplo, em assuntos de segurança pública, sinais de perigo ou comunicação com 
conteúdo sexual.

Na cultura japonesa, kawaii é um conceito com desdobramentos que permeiam vários 
aspectos da vida cotidiana. A vertente gráfica é apenas mais uma materialização desse 
aspecto sociocultural. Contudo, é um fenômeno muito peculiar do Japão e é exatamente 
por essa razão que a compreensão do kawaii no nível histórico, social, econômico e 
cultural é necessário para melhor entender a comunicação visual nipônica, 
principalmente na época contemporânea. O meigo é uma qualidade desejável em diversas 
situações cotidianas, faz parte das características de muitos produtos e é pré-requisito para 
a esmagadora maioria das cantoras pop japonesas com seu aspecto frágil e atitudes 
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imaturas ou inocentes. O meigo é um atributo estético de grande persuasão na sociedade 
japonesa e está também relacionado com outra peculiaridade gráfica do Japão: a 
tipografia. A relação entre o público feminino, o meigo e a tipografia foi fundamental 
para o desenvolvimento de um estilo gráfico comum no Japão, desde campanhas 
publicitárias de grandes marcas até pequenos folhetos informativos feitos à mão e 
utilizados com frequência em lojas e restaurantes. 

When girls play with their writing system in this way they are refusing to be the caretakers of 
beautiful calligraphy and are rejecting their role as custodians of ‘correct’ language. Inoue (2006) 
claims that girls report that they use girl-graphs because they are ‘cute.’ But the notion of cuteness 
among girls is not the same as the literal meaning of ‘cute’ as something adorable, sweet or dainty. 
When girls use the word ‘cute’ (kawaii) they often mean cool, hip or unique. (Miller, 2011b, p. 
24) 15

As jovens japonesas criaram (e ainda criam) uma forma docemente rebelde de escrita 
como uma reação ao tradicionalismo e rigidez sociais em relação à boa caligrafia. No 
capítulo seguinte será visto que, apesar de rebelde, era um estilo amável, infantil, com 
formas arredondadas, escrita com traços finos e, na maior parte das vezes, 
horizontalmente. Era um estilo que representava visualmente através da escrita o estilo 
meigo de ser dessas jovens. Devido ao grande poder de consumo desse grupo, o estilo 
meigo de escrita se espalhou comercialmente na publicidade de diversos produtos. 
Posteriormente, a abrangência do estilo visual meigo tornou-se generalizado. Esse assunto 
será aprofundado no capítulo “A (Contra) Cultura Kawaii”.

Não só pela sua relação com o kawaii, mas também pelos atributos únicos e alta 
complexidade, a linguagem escrita japonesa possui destaque no estudo do design gráfico. 
Apesar de ser uma afirmação óbvia e nada incomum, no que se refere à comunicação 
visual, a linguagem escrita japonesa possui características invulgares no que diz respeito à 
sua qualidade gráfica e possibilidades de diagramação. O sistema de escrita japonês, 
considerando-se apenas seu uso no design gráfico (especificamente no século início do 
século XX), já foi utilizado em três direções distintas (horizontal a partir da direita, 
horizontal a partir da esquerda e vertical de cima para baixo) e com quatro sistemas de 
escrita diferentes (kanji, hiragana, katakana e rōmaji). Todas essas configurações 
poderiam aparecer simultaneamente em uma só peça gráfica (contudo, a escrita 
horizontal mantinha-se consistente: aparecia ou a partir da esquerda ou a partir da 
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15  Tradução livre – Quando as jovens brincam com seu sistema de escrita desta forma, elas estão se recusando a ser as 
guardiãs da bela caligrafia e estão rejeitando o seu papel como guardiãs da língua 'correta'. Inoue (2006) afirma que as 
jovens relatam que elas usam 'girl-graphs' porque são 'meigos'. Mas a noção de fofura ou meiguisse entre as jovens não é o 
mesmo que o significado literal de 'meigo' como algo adorável, doce ou delicado. Quando as jovens usam a palavra 
'meigo' (kawaii) significa, geralmente, legal, com estilo ou único.



direta). Entre seus quatro sistemas de escrita, encontram-se um sistema logográfico, dois 
silábicos e um alfabético (romano/latino). O sistema logográfico japonês usa os caracteres 
chineses que são utilizados atualmente por poucos países do Extremo Oriente 16. 

Steven Fischer (2004, p. 167) considera a língua japonesa escrita a mais complexa e difícil 
já inventada e Weisenfeld (2011, p. 840) aponta para a polêmica que o uso do furigana já 
causou entre os japoneses. O furigana consiste em pequenos caracteres escritos em 
hiragana que auxiliam na leitura do kanji. Isso é uma evidência da dificuldade que existe 
entre os falantes nativos da língua em lerem seus próprios textos.

A língua japonesa escrita é rica em artifícios gráficos. Apesar de opiniões contrárias 
durante a década de 1980 e 1990:

Today, modern Japanese designers are not sure whether there is a design advantage to the Japanese 
language and feel frustrated with the complexity and variety of the scripts. As recently as 1985, art 
director Susume Sakane wrote in Graphic Design in Japan, 4: 'Japanese design and ads have been 
handicapped by their reliance on the Japanese language'. (Thornton, 1991, p. 55) 17

Contudo, já a partir do final da década de 1990, a tipografia se tornava cada vez mais 
experimental no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos. E a partir dos anos 2000 a 
tendência na criatividade tipográfica dava ao Japão possibilidades peculiares no uso do seu 
sistema de escrita para a comunicação visual. E ainda, o senso comum no uso de cada um dos 
sistemas de escrita japonês fomentava outras possibilidades criativas através da transgressão 
dessas regras sociais em relação ao uso dos diferentes sistemas de escrita. Por exemplo, o uso 
dos caracteres latinos ou mesmo o katakana (sistema de escrita comumente utilizado para 
palavras estrangeiras) na divulgação visual de um produto ou serviço resultava em uma 
percepção diferenciada por parte do público. Ou, de forma mais detalhada:

When used as a promotional vehicle, kanji can give a very formal, even stiff impression, which if 
used injudiciously, might hinder the effectiveness of an advertisement. Hiragana are simplified 
one or two stroke characters that represent the sounds of Japanese syllables. When used as a 
promotional vehicle, hiragana create a soft intimate style that can convey a feminine mood. 
Katakana are also simplified characters that comprise another syllabary. Katakana are used to express 
foreign words that have been Japanized in pronunciation. When used as a promotional vehicle, 
katakana can impart a foreign, crisp, direct feeling to advertising copy. Japanese consumers are highly 
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16  China, Japão, Taiwan, Macau, Singapura, Malásia e Hong Kong são os principais países a utilizar os caracteres chineses. 
Coreia do Sul e Vietnam não fazem uso frequente desses caracteres atualmente.

17 Tradução livre – Hoje, os designers japoneses modernos não têm certeza se há uma vantagem para o design na utilização 
do idioma japonês e, também, sentem-se frustrados com a complexidade e variedade dos sistema de escrita japonês. 
Recentemente, em 1985, o diretor de arte Susume Sakane escreveu em Graphic Design in Japan, 4: "o design e os 
anúncios japoneses tem sido prejudicados por sua dependência em relação à língua japonesa. 



attuned to the nuances of each of these styles. Marketers are able to invest products with specific 
meanings simply by selecting the style of writing used in promotion. Traditional and foreign-derived 
words can be used to discriminate subtly between product categories and perceptions. (Sherry and 
Camargo, 1987, p. 177) 18

Essa é uma situação invulgar para o design gráfico ocidental. As possibilidades de criar 
uma atmosfera para uma composição gráfica com a escolha de diferentes sistemas de 
escritas é praticamente inexistente. Os designers ocidentais estão restritos aos estilos 
tipográficos e aos vários tipos que auxiliam na criação de diferentes atmosferas. Os 
diversos graus de formalidade ajudam a definir diferentes atmosferas, mas ainda assim é 
apenas um único sistema de escrita que está disponível para utilização. 

Em relação ao estilo tipográfico é importante recordar que o kanji é um sistema de escrita 
logográfico com milhares de caracteres e isso dificultava a criação de tipos, tanto móveis 
como digitais, para serem utilizados nas peças gráficas. Dessa forma, os designers gráficos 
se viam obrigados a desenhar os caracteres necessários que fariam parte da peça gráfica. 
Essa abordagem em relação à mensagem escrita é uma particularidade do design gráfico 
japonês que surgiu pela vontade de evitar o uso dos poucos tipos disponíveis durante o 
desenvolvimento da mídia impressa. Esses assuntos serão desenvolvidos no capítulo sobre 
a escrita japonesa intitulado “O Sistema de Escrita Japonês: Escrevendo com Imagens”.

Essas três características selecionadas após avaliação dos inquéritos, pesquisa de campo, 
leituras e análises de trabalhos gráficos nipônicos são fundamentais para o entendimento 
das influências históricas e socioculturais detectáveis no design gráfico japonês. O olhar 
ocidental, não familiarizado com esses traços culturais graficamente materializados na 
comunicação visual japonesa, poderia encontrar dificuldade em distinguir essas 
influências externas e internas aqui abordadas. A mistura de inspirações internacionais e 
de adaptações ao longo do desenvolvimento da disciplina do design gráfico japonês, que 
começou nas décadas que antecederam a Segunda Guerra e teve um franco 
desenvolvimento criativo no pós-guerra, são melhores percebidas após compreender 
alguns desses aspectos chave da sociedade japonesa. As análises de imagens sem essa 
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18 Tradução livre – Quando usado como um veículo promocional, o kanji pode dar uma impressão muito formal ou rígida 
ou, se usado de maneira imprudente, pode dificultar a eficácia de um anúncio publicitário. Hiragana são caracteres 
simplificados compostos por um ou dois traços que representam os sons das sílabas japonesas. Quando usado como um 
veículo promocional, o hiragana pode criar um estilo intimista e suave capaz de transmitir um estado de espírito 
feminino. O katakana também são caracteres simplificados que compõem outro sistema silábico. O katakana é utilizado 
para expressar palavras estrangeiras adaptadas à fonética japonesa. Quando usado como um veículo promocional no 
título dos anúncios, o katakana pode dar um sentimento de novidade, algo internacionalizado. Os consumidores 
japoneses são altamente sensíveis a essas nuances que cada alfabeto proporciona. Os profissionais de marketing são capazes de 
lançar produtos com significados específicos simplesmente selecionando o estilo de escrita usado na promoção desses produtos. 
Palavras tradicionais e derivadas de línguas estrangeiras podem ser utilizadas para  sutilmente diferenciar os produtos em suas 
categorias e percepções.



percepção do panorama cultural japonês podem resultar em interpretações voltadas ao 
exótico, conforme ocorria nos primeiros estudos orientalistas nos quais uma civilização 
dita dominante procurava definir uma civilização dita bárbara. 

Por outro lado, não há a intenção em defender, a partir dessas três características 
selecionadas neste capítulo, uma identidade nacional para o design gráfico japonês. 
Primeiro, porque seu desenvolvimento, como visto, foi dependente e influenciado por 
trabalhos internacionais. Segundo, porque uma peça gráfica comercial é consequência dos 
padrões de produção e consumo de uma sociedade; logo, o design gráfico é um meio e não 
um fim no que se refere à identidade nacional. Apesar de procurar características 
peculiares à linguagem visual nipônica, não será assumido, no entanto, que se trata de um 
estilo único ou especial em relação ao panorama mundial, pois, de uma forma ou de outra, 
cada cultura tem suas peculiaridades, que podem ser aplicadas à comunicação visual. O 
designer gráfico é um ser social, agente ao mesmo tempo influenciador e influenciado 
culturalmente. Logo, cada país tem potencial para apresentar estilos gráficos únicos, 
dificultando qualquer tipo de condição exclusiva ou especial no design gráfico. Além 
disso, a hiperconectividade, já mencionada neste capítulo, é um artifício central de 
transnacionalidade no design gráfico. Assim, é pouco provável considerar-se a 
existência de um estilo gráfico nacional, mas é possível trabalhar com características 
socioculturais específicas que tenham reflexos no design gráfico de um país. Para a 
análise de peças gráficas japonesas, é necessário identificar e entender o ecossistema 
cultural, o que afeta a produção e o modo de pensar desse agente influenciador da 
cultura visual do povo japonês. 
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IV. A (Contra) Cultura Kawaii

O Meigo Como Identidade Cultural

A ideia de meigo, inocência, infantilidade e fragilidade é graficamente traduzida de forma 
ostensiva no cotidiano japonês. Na área do design gráfico, isso é facilmente observável nos 
anúncios impressos, ilustrações, embalagens de diversos produtos (dirigido tanto ao 
púbico infantil como adulto), brochuras, publicidade e em tantos outros materiais de 
comunicação impressa. Estende-se também para o design de moda, food design, design 
industrial (telefones, eletrodomésticos, móveis), além de estar presente nas atitudes das 
pessoas, majoritariamente nas jovens mulheres japonesas, também conhecidas como shōjo. 
O termo kawaii define um estado de ser, um padrão estético, um sentimento sobre algo 
ou alguém e tem uma permeabilidade cultural, social e etária ampla no Japão. A 
contracultura kawaii e os produtos que são gerados em torno desse fenômeno são 
também consumidos no Ocidente, gerando uma aliciação cultural fora do seu contexto 
original.

No Japão, os padrões de consumo podem oferecer melhores maneiras de se compreender 
a estratificação sociocultural nipônica. John Clammer (1997, p. 75) considera de maior 
utilidade o estudo desses padrões afim de identificar “grupos de consumo” ao invés do 
tradicional modelo de classes sociais para melhor compreender a estratificação econômica 
e cultural que ocorre no Japão. O desenvolvimento gráfico do kawaii apoia-se na cultura 
de intenso consumo que seus apreciadores praticam. A oferta torna-se ampla, tanto na 
quantidade quanto na abrangência de produtos e serviços. Sandra Buckley (2002, p. 250) 
explica que no Japão praticamente em qualquer lugar ou situação há possibilidade de 
inserção de elementos da cultura kawaii, seja em revistas, em banda desenhada (revistas 
em quadrinhos), bandas/cantores pop, programas de televisão, pornografia, desenhos 
animados, indústria alimentar etc. Como afirma Sharon Kinsella (1995, p. 245), por 
causa da escassez de tempo, a possibilidade em ser kawaii integralmente é muito limitada 
para estar ligada a um estilo de vida cotidiano no Japão, então, é através do consumo que 
há a total expressividade em ser/consumir kawaii. As teorias de Daniel Miller sobre 
consumo e cultura podem ser convenientemente aplicadas no caso japonês e com 
possibilidades de frutíferas investigações.
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O meigo no Japão não é apenas um modismo, há raízes históricas, socioculturais e até 
mesmo biológicas que apontam para o sucesso da aplicação do meigo na vida cotidiana. 
Estudos no campo da psicologia e neurologia sobre o consumo de produtos gráficos e 
industriais “meigos” sugerem que possa haver uma recompensa emocional aos indivíduos 
que entram em contato com algum objeto meigo. No Japão, a etimologia da palavra kawaii 
aponta para sentimentos complementares que suscitam, por exemplo, proteção, dó, carinho 
e empatia. Visualmente o estilo kawaii é materializado de maneira demasiado infantil e, em 
primeira instância, é incomum ser utilizado como uma forma abordagem comunicativa/
comercial dirigido ao público adulto nos países ocidentais. Somente uma análise desse 
fenômeno pela vertente histórica, sociocultural, econômica, psicológica e gráfica poderá 
sugerir pistas para a compreensão do sucesso comercial do estilo kawaii no Japão. 

Por outro lado a questão do kawaii, que é o outro referencial para a presente investigação, 
possui ampla discussão acadêmica em diversas disciplinas como política, antropologia, 
economia, história, sociologia, neurologia e estudos relacionados à comunicação visual. 
Dentre eles, Larissa Hjorth (2009) focou na relação entre os telefones móveis e questões 
culturais de utilização e recontextualização dessa tecnologia por parte das mulheres, com 
ênfase na sociedade japonesa e no kawaii. 

Ao investigar o fenômeno kawaii é recorrente a leitura dos textos de Sharon Kinsella. Para 
iniciar uma conceitualização histórica e sociocultural do termo, destaca-se a década de 
1970 quando surge uma nova tendência na maneira de escrever das jovens japonesas que 
passaram a utilizar caracteres enfeitados e escritos de maneira infantil, estilizada e com 
traços arredondados, ficando conhecido por nomes como maruiji (caractere redondo), 
konekoji (caractere “gatinho”), entre outros nomes (Kinsella, 1995, p. 222). A importância 
em focar a escrita como uma das características do fenômeno kawaii está na sua relação com 
o manga e, obviamente, a importância que a linguagem escrita possui na comunicação 
visual. A incorporação de novos elementos gráficos na tipografia padrão dos caracteres 
japoneses foi crucial para o desenvolvimento gráfico da comunicação visual japonesa.

Sobre a Cultura e Contracultura Kawaii

É fundamental para o aprofundamento do tema explicar e também desmitificar o termo 
kawaii. Utiliza-se as palavras “meigo” ou “cute” (em inglês) para traduzir a ideia de kawaii, 
que em japonês é formado pelos kanji 可愛い porém comumente encontrado no 
cotidiano em sua forma silábica em hiragana, かわいい. Meigo, adorável, inocente, algo 
pequeno, querido, amável são algumas das ideias que ajudam a definir este conceito. O 
significado em si não faz deste termo algo especial ou exclusivo à cultura japonesa, afinal 
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são expressões de sentimentos humanos. Contudo a sua dimensão sociocultural e 
histórica difere significativamente em relação ao contexto ocidental. 

A origem do termo kawaii segundo Inuhiko Yomota (1953–) (Citado em Fukue, 2007, p. 
5) surgiu no período Heian (794 – 1185) através do termo kaowayushi 顔映ゆし que 
significa “ser atrativo” ou “rosto corado de emoção”. A primeira aparição registrada está na 
coleção de contos intitulada “Konjaku Monogatari-shū” sob a forma kawayushi カハユ
シ (a sílaba “ha” lia-se “wa”). Contudo o significado relacionava-se com o sentimento de 
pena, compaixão ou simpatia por algo. Ainda segundo Yomota (Citado em Fukue, 2007, 
pp. 7, 8) os códigos estéticos japoneses valorizam as coisas incompletas e não perfeitas, 
sendo a inocência e ingenuidade qualidades positivas e desejáveis pelo menos desde o 
período Heian.

O significado atual do termo kawaii adequa-se com o documento escrito no início do 
século XVII pelo padre jesuíta português João Rodriguez (1604, p. 103) o qual 
transcreveu e traduziu o termo para o português antigo como “cauaij”, cujo sentido 
descrito era “ter amor”, “compaixão”. Os padres jesuítas, para cumprir as determinações da 
Companhia de Jesus (Societas Iesu), tinham interesse em aprender a língua dos diferentes 
povos com os quais entravam em contato, para isso escreviam manuais para divulgar o 
idioma e a cultura desses povos. A inclusão e tradução do termo kawaii em um 
documento internacional dirigido ao reino português (na época sob o domínio espanhol) 
como parte integrante do plano de expansão comercial, ilustra que esse termo já estava 
bem difundido na sociedade japonesa da época e era digno de conhecimento tanto dos 
estrangeiros que lá fossem como os que pretendiam entrar em contato com os japoneses.

De Mente (2005, p. 82) confirma essas características como também descreve que kawaii 
aplica-se igualmente às dimensões dos objetos (geralmente as coisas pequenas são 
“meigas” para o gosto japonês) e ao modo de ser e agir das jovens que são culturalmente 
encorajadas a agir de maneira meiga através da infantilização do modo de se vestir ou agir, 
deixando transparecer características de inocência e modificando o tom de voz. A 
materialização visual do sentimento de pena e compaixão pode ser visto na imagem que 
retrata de forma sentimental a situação de animais abandonados no Japão (fig. 4.1). A 
dramatização da imagem é ampliada pela ausência de cores. Também, o uso da forma em 
katakana enfatizando a palavra “Eu” (boku) colabora com o sentimento de pena, proteção 
e carinho pelos animais retratados já que a escrita em katakana é normalmente utilizada 
para palavras estrangeiras, onomatopeias, ou para dar ênfase a alguma palavra. A frase 
“Por favor conheça a nossa situação” sob um retângulo cor de rosa chama a atenção pelo 
contraste que cria com as imagens cinzentas, porém, apesar do contraste, é um tom de cor 
suave que se relaciona com o universo não violento do estilo kawaii.
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Fig. 4.1: Autor Desconhecido. Pôster (detalhe à direita). Tokyo (Parque Ueno), 2011. Fotografia por Flávio Hobo em 16 
dezembro de 2011.

Essas características citadas por De Mente são também utilizadas no universo feminino 
dentro do meio publicitário, na indústria do entretenimento (anime, aidoru, manga) e 
também na indústria pornográfica. A atitude meiga, infantil e frágil está incorporada na 
linguagem corporal das modelos e acompanhantes femininas como é possível observar 
nas centenas de fotografias da revista GATE (GATE, 2011) de distribuição local e 
gratuita que faz publicidade das casas noturnas em Hiroshima. 

!
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 Fig. 4.2: Capa da revista Apple Tsūshin, 1990. Fonte: Miller, 2006, p. 25.

O conceito de sexy no Japão, até as primeiras décadas do pós-guerra, segundo Miller  
(2006, pp. 24-5), relacionava-se com a imagem das mulheres ocidentais. Foi com a 
popularização do meigo que o sexy também poderia ser aplicado às mulheres japonesas, 
porém, distante do ideal ocidental da mulher fatal, segura e fisicamente atraente. Esse 
ideal meigo ainda persiste, mas já há algum espaço para outros estilos de mulheres com 
atitudes menos frágeis. A persistência dessa preferência pode ser vista ao comprar duas 
revistas de conteúdo adulto: Apple Tsūshin de 1990 e Gate (publicidade de bares adultos 
em Hiroshima) 2011. Na capa da Apple Tsūshin, a atriz pornô Kogure Chie (1971–) é o 
destaque da capa (fig. 4.2). O estilo meigo na sua pose, roupa e expressão facial é notório, 
fazendo com que a capa se assemelhe mais a revistas femininas de generalidades do que a 
uma dirigida ao público masculino. Na revista GATE, até mesmo os homens mantém 
uma atitude meiga e inofensiva (fig. 3.17).

É notório que, por questões comerciais, a preferência masculina dita os padrões estéticos 
utilizados nas fotografias e nas atitudes das modelos. Como explica Watanabe (2011, p. 
64), “Images of female idols in the 1980s seemed to go along with the notion of traditional 
femininity in Japan – women were expected (at least by men) to be subservient or at least 
non-threatening to men.”. Mesmo os modelos masculinos possuem traços e atitudes 
andróginas com cabelos e maquiagens exageradas. Nesse caso as preferências femininas 
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assemelham-se às masculinas no que diz respeito à aparência frágil e meiga. Mesmo na 
indústria do sexo, homens e mulheres parecem facilmente aceitar o meigo como padrão 
comportamental e estético.

Fig. 4.3: Detalhe de página da revista GATE, 2011. Fonte: GATE, 2011, s/n. Fotografia por Flávio Hobo em 21 de  
novembro de 2012.

No século XX, o termo passa a acumular outros significados. Na década de 1960 o Japão 
estava em franco processo de expansão econômica após a recuperação da II Guerra 
Mundial. Nas décadas de 1970 e 1980 já se encontrava com sua economia consolidada e 
havia grande euforia social com os excelentes resultados econômicos. Satoshi Kotani 
(2004, p. 38) explica que os adolescentes da década de 1970 (nascidos no pós-guerra) 
herdaram um país já reconstruído e com um futuro promissor, tanto na esfera social e 
econômica, graças ao esforços da geração anterior que, de forma custosa, promoveu a 
recuperação japonesa. Essa geração de 1970 recebeu o nome de shirake sedai ou “geração 
indiferente” devido ao conflito de ideias entre essas duas gerações, aversão a ideais 
nacionalistas e passividade política e social. É nesse contexto social que ressurge sob o 
olhar desses jovens o conceito de kawaii. Lambertson (2008, p. 8) explica que as jovens 
mulheres, conhecidas como shōjo, estariam no epicentro da origem do kawaii como é mais 
popularmente conhecido hoje. Excluídas das carreiras profissionais, restritas aos afazeres 
domésticos ou empregos em tempo parcial, as shōjo dispunham de bastante tempo livre 
para satisfazer suas vaidades femininas e consumir. A atitude kawaii está também 
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relacionada em manter uma liberdade infantilizada, inocente e com poucas 
responsabilidades, se comparada com a forma de vida das gerações que passaram pela 
reconstrução do pós-guerra. A característica machista da sociedade japonesa também 
pode ser apontada como influenciadora para as jovens japonesas procurarem maneiras  
rebeldes, de acordo com os costumes japoneses, de se expressarem socialmente.

O kawaii, em sua origem, é certamente um movimento de contracultura que se tornou, 
em poucos anos, em uma das características de cultura popular mais marcantes do Japão. 
É provavelmente umas das mais importantes contribuições (ou reinvenção) feminina na 
cultura popular japonesa moderna. É um fenômeno cultural abrangente que permeia 
transversalmente a sociedade japonesa, influenciando a comunicação visual japonesa em 
diversos contextos.

A Vertente Visual do Kawaii: 1970, 1980 e Além

A década de 1970 aponta para o início da mudança de paradigma da cultura jovem 
através de uma revolução subcultural na maneira como as jovens estudantes japonesas 
escreviam. Kinsella (1995, p. 222) investigou que a forma tradicional de escrita japonesa, 
com orientação vertical e traços de espessura variável, começou a ser escrito pelas meninas 
e adolescentes com canetas de traço fino e preferencialmente na horizontal. Elas 
misturavam palavras em japonês escritas em kana com formas exageradamente 
arredondadas com inserções de palavras em inglês e pequenas intervenções gráficas no 
texto. Ainda segundo Kinsella, na década de 1980 esse estilo de escrita institucionalizou-
se e estava comercialmente presente nas revistas, anúncios e embalagens (inclusive a Apple 
inseriu esse estilo de escrita proveniente do kawaii em seus programas de edição de textos 
para Macintosh).

O uso de caracteres com tratamentos gráficos não convencionais é um atrativo visual 
valorizado na publicidade japonesa, seja na TV, em mídia impressa ou nos 
estabelecimentos comerciais (nos quais com frequência encontram-se cartazes feitos à 
mão e com especial atenção à tipografia e elementos gráficos meigos). No Japão, esses 
tipos de pôsteres desenhados à mão livre, no estilo kawaii, são frequentes (fig. 4.4). A 
abordagem amigável, infantil e inocente é uma maneira popular de comunicação 
comercial que procura buscar uma certa informalidade difícil de encontrar na vida social 
japonesa. Uma informalidade que muito se distingue da relação de grande respeito e 
formalidade que os comerciantes procuram desenvolver com clientes. Em suma, é uma 
espécie de abordagem amigável traduzida graficamente com auxílio do estilo kawaii.
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Os anúncios japoneses procuram atrair a atenção pelo estado de espírito e a forma com 
que a mensagem é escrita, tanto pela escolha do alfabeto usado, como a maneira que as 
palavras são desenhadas, tornando-se partes importantes na comunicação visual (Igarashi, 
2007, p. 111). O uso de palavras escritas em estilo não usual também é um artifício 
gráfico utilizado para atrair a atenção visual (posteriormente no capítulo dedicado à 
língua escrita japonesa será visto com maiores detalhes as possibilidades gráficas da língua 
japonesa escrita). Como já foi dito antes, o uso do katakana em situações inusitadas é um 
exemplo de subversão visual que pode gerar atenção para a peça gráfica. Cabe ao designer 
gráfico conhecer as regras sociais de uso dos sistemas de escrita e subverte-las em favor da 
criatividade visual.

Fig. 4.4: Pôster desenhado à mão Nagoya, 2011. Fotografia por Flávio Hobo em 11 dezembro de 2011.

Já foi visto que a ruptura da tradição escrita, ao utilizar-se tanto do katakana como do 
hiragana na comunicação visual contemporânea, foi iniciada pela abordagem kawaii das 
meninas japonesas, também conhecias por shōjo. Acumulava-se a isso o tratamento gráfico 
diferenciado com palavras inventadas que faziam parte da identidade dessa contracultura. 
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Tópicos mais adultos eventualmente sofriam releituras infantilizadas. O termo “sexo”, por 
exemplo, era também conhecido como nyan nyan suru (Kinsella, 1995, p. 225). Em 
japonês, nyan nyan é uma onomatopeia que representa o som dos gatos e suru é o verbo 
“fazer”, logo nyan nyan suru em tradução livre seria algo como “fazer miau miau”. É 
comum ver lojas com pequenas placas publicitárias feitas à mão que seguem a estética 
kawaii, com elementos gráficos decorando o texto que mistura palavras em inglês e 
japonês. Na imagem a seguir (fig. 4.5) pode-se ver elementos gráficos decorando o texto 
que mistura palavras em inglês e japonês. As cores alegres e o exagero de elementos fazem 
parte do estilo gráfico kawaii.

Fig. 4.5: Placa publicitária. Tokyo, 2011. Fotografia por Flávio Hobo em 16 dezembro de 2011.

No caso dessa peça publicitária (fig. 4.5) que estava nas ruas de Tokyo, perto do parque 
Ueno, há um jogo de elementos gramaticais que fazem ligação ao meigo. Na primeira 
linha, “cute” foi considerado um adjetivo da língua japonesa e, portanto, utilizou-se a 
sílaba “na” (な) para fazer de forma gramaticalmente correta a ligação com o restante do 
conteúdo (no caso “perfume da Kitty-chan em estoque!”) 19 . Em amarelo, o nome 
popular da Hello Kitty está escrito em uma mistura de caracteres romanos e japoneses. 
Normalmente é utilizado carinhosamente Kitty-chan ou キティちゃん para se referir à 
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Hello Kitty. Nesse caso, “Kitty” foi a única palavra escrita em katakana nesse anúncio. 
Cria-se assim um destaque por dois motivos: por utilizar katakana e por escrever o 
nome da personagem de maneira não usual misturando duas formas de escritas 
(katakana e rōmaji). A forma de escrita, os desenhos que acompanham a mensagem e 
essa espécie de brincadeira com as possibilidades da língua japonesa, nesse caso, podem 
ser considerados kawaii. 

O uso de palavras estrangeiras dentro do contexto japonês é chamado de gairaigo e é uma 
prática já estabelecida no cotidiano japonês. A origem do gairaigo remonta aos primeiros 
contatos com os portugueses no século XVI, quando novas palavras entraram no 
vocabulário japonês como iesu (jesus), kirisutu (cristo), entre outras, provenientes do 
repertório verbal dos padres jesuítas. Atualmente as palavras de origem inglesa são mais 
comumente inseridas na língua japonesa. Contudo a importância do gairaigo para a 
comunicação gráfica reside em seu aspecto indireto, vago, descolado e jovem de 
comunicar. Ishiwata (Citado em Igarashi, 2007, p. 7) aponta para o fato que o gairaigo, 
através do eufemismo, suaviza a comunicação de alguns conceitos incômodos de serem 
apontados diretamente. Igarashi (2007, pp. 5, 6) ainda cita cinco características negativas 
do garaigo na sociedade japonesa: criação de dificuldades na comunicação da língua 
japonesa devido ao uso de termos estrangeiros; possíveis barreiras comunicativas entre 
pessoas de gerações diferentes; a utilização apenas de kana ao escrever palavras atrapalha a 
leitura porque os caracteres do kanji são logogramas, logo transmitem significados por si 
próprios; dificulta a compreensão por parte dos estrangeiros da língua japonesa, já que a 
adaptação das palavras em inglês (na maior parte) para o japonês modifica de forma 
significativa o seu som original; e, por fim, os diversos falsos cognatos na adaptação das 
palavras estrangeiras no Japão.

A tradição do gairaigo encontra-se revisitada na contracultura kawaii no sentido de 
indigenização de palavras. Enquanto o gairaigo tem como fonte as palavras vindas de fora 
do território japonês, o kawaii tem a própria sociedade japonesa como fonte para 
alimentar sua contracultura e (re)criar um vocabulário próprio. Noriko Sakai (1971–), 
também conhecida como Nori P, uma jovem cantora de 16 anos com características 
meigas, inocentes, infantis e delicadas encaixava-se plenamente na contracultura kawaii. 
Masahisa Aizawa, ex-vice presidente da Sun Music Productions, lançou e gerenciou a 
cantora Nori P na segunda metade da década de 1980. Através de informações obtidas 
pela entrevista à Aizawa, Aoyagi (1999, pp. 234-5) relata que o objetivo, ao lançar Noriko 
Sakai, era criar um ídolo juvenil e ingressar no mercado infanto-juvenil que, na década de 
1980, representava um mercado de 10 trilhões de yens. Noriko teria que seguir a 
tendência de menina meiga que consistia em utilizar o vocabulário do seu público-alvo e a 
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sua forma de escrita (lembrando que a contracultura kawaii aqui referida iniciou-se em 
1970 e se popularizou na década de 1980). Nori P criou um modo de falar e um 
vocabulário próprios batizado de noripiigo (“go” significa idioma, ou seja “idioma de Nori 
P” em tradução livre) 20 . Aoyagi afirma que inclusive um dicionário de noripiigo foi 
lançado com o nome de のりピー語辞典 ou noripiigo jiten e o termo foi reconhecido 
no dicionário de conhecimento básico de terminologia contemporânea (現代用語の基
礎知識). Assim, atestava-se o reconhecimento do noripiigo para além de um nicho 
cultural específico, para se tornar conhecido de forma mais abrangente na sociedade 
japonesa moderna.

A abordagem meiga na cultura pop teve seu início mais expressivo com Nori P e ainda é 
pratica comum na indústria musical japonesa. Comercialmente, seja pela atitude, pelos 
produtos ou e pela comunicação gráfica que publicita e acompanha os artefatos a serem 
vendidos, o kawaii tem ampla margem de aceitação pelo público japonês; e utilizar a 
estética que traduz visualmente o conceito do meigo é uma aposta frequente no Japão. As 
razões para o meigo ser tão popular no Japão podem ter origens verificáveis 
historicamente, contudo há também indícios que a psique humana atue a favor das coisas 
meigas. No Japão, o fator cultural é pujante para o sucesso do kawaii, mas há que se verificar se 
os humanos, independente da cultura em que se encontra, possuem alguma predisposição 
natural para o meigo.  

Estimulações Psicológicas, Neurológicas e Emotivas para o “Meigo”

Como visto anteriormente, o conceito kawaii relaciona-se com a ideia de pena, dó, coisa 
pequena, indefesa, inocente, amável etc. Essas ideias possuem estreita relação com a 
natureza humana de proteção e autopreservação da sua própria espécie. Os estudos 
citados a seguir indicam que os traços físicos dos recém-nascidos despertam nos humanos 
reações de empatia que podem indicar desde o cuidado com os bebês, até mesmo o 
fenômeno comercial do kawaii que se baseia, entre tantas coisas, em atitudes infantis com 
aspecto fragilizado e personagens construídos conforme alguns traços reconhecíveis em 
bebês e filhotes.
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20  Kinsella (1995, p. 225) explica que, em linhas gerais, o noripiigo consistia em substituir a última sílaba dos adjetivos 
pelo som “pi” (ex: ureshii = ureppi, kanashii = kanappi). Contudo, há explicações divergentes que indicam como correta 
a terminação “pii”, que está de acordo com o nome da linguagem criada por Nori P (Noripiigo Jiten, Sem Data). Assim a 
mudança seria ureshii = urepii (Por falta de um fac-similar proveniente do próprio livro, essas afirmações devem ser 
consideradas com cautela, apesar da terminação “pii” ser mais coerente que a terminação “ppi” para adjetivos em 
japonês). Essa grafia estaria em maior concordância com a terminação “ピー” (pii) do のりピー語 utilizado por Nori P. 
Apesar do noripiigo não ser utilizado atualmente, pode-se encontrar camisetas a venda na Amazon japonesa com a 
expressão いただきマンモス (itadakimamosu), que é a expressão itadakimasu, utilizada diariamente pelos japoneses 
antes das refeições, modificada por Nori P no âmbito do seu universo kawaii.



Hiroshi Nittono e Kumiko Tanaka (2010, p. 1) primeiramente definem o que vem a ser a 
anatomia das imagens kawaii: as características anatômicas principais são compartilhadas 
entre os jovens animais, como cabeça grande em relação ao resto do corpo, olhos grandes, 
testa alta e saliente. Em acréscimo, Kinsella (1995, p. 226) ressalta algumas características 
visuais (anatomia aplicada ao estilo de ilustração), como ser pequeno, aparentar aspecto 
macio, infantil, formas arredondadas, não ter membros que se sobressaem ou se afastam 
demasiado do corpo (ou seja: possuir braços e pernas curtas), não ter gênero definido e, 
em muitos casos, dar a entender que são mamíferos. A última característica citada 
corrobora os estudos de Kringelbach et al. 2008 e Glocker et al. 2009 (Citado em 
Nittono et al., 2012, p. 1), que afirmam que as formas meigas caracterizadas pela 
aparência dos bebês influenciam no desenvolvimento da percepção e atenção logo nos 
estágios iniciais do processamento visual humano e ativa o sistema de recompensa do 
cérebro. Dessa forma, a hipótese de Nittono e Tanaka era que, sabendo-se que as coisas 
meigas produzem sentimentos positivos nas pessoas, esse benefício poderia estender-se 
para outros aspectos do comportamento. O estudo consistia em experimentos que 
testavam as performances de indivíduos (homens e mulheres entre 18 e 22 anos) em três 
testes comportamentais: no primeiro experimento a motricidade fina e o tempo para 
completar o teste eram avaliados antes e depois dos indivíduos observarem imagens 
meigas de filhotes; o segundo experimento avaliava se os efeitos na motricidade fina eram 
também estendidos para atividades que requeriam concentração; e o terceiro experimento 
investigava a atenção, foco e velocidade de resposta.

Os resultados dos experimentos de Nittono & Tanaka apontaram que a exposição às 
imagens meigas atuaram de forma positiva nos indivíduos japoneses, estimulando 
respostas mais afetuosas e gentis no teste de motricidade e ligeiro aumento na 
concentração em tarefas mentais. Concluíram assim que as imagens relacionadas à 
estética kawaii podem afetar o comportamento humano de maneira mental e 
socialmente positiva.

Linda Miesler, Helmut Leder e Andreas Herrmann (2011) investigaram os efeitos 
causados por produtos com características antropomórficas nos consumidores, em 
especial as que possuem design com aspectos infantis. Os autores citam pesquisas 
anteriores as quais demonstraram que humanos detectam e relacionam características 
antropomórficas no design dos produtos. Os produtos, ou seu design, podem ser 
caracterizados de acordo com alguns estados de ânimo humanos, como alegria ou 
agressividade, de acordo com a relação antropomórfica que há no seu design. Miesler, 
Leder & Herrmann modificaram imagens frontais de automóveis para averiguar se as 
diferenças aplicadas no design resultavam em alguma resposta sentimental por parte das 
pessoas. Foram escolhidas 16 imagens em preto e branco para serem modificadas. 
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Qualquer logotipo que identificasse o fabricante do veículo foi apagado. Para cada 
imagem real dos carros havia uma digitalmente modificada de acordo com atributos 
morfológicos de faces de bebês, nomeadamente os faróis (olhos), grelhas centrais (nariz) e 
entradas de ar inferiores (boca). As reações foram medidas através de análises da 
eletromiografia facial dos trinta e cinco participantes da experiência. 

Os resultados revelaram que havia a tendência de considerar as imagens modificadas 
como sendo mais meigas do que as originais (de acordo com a maior ativação do músculo 
zigomático maior, responsável pelo sorriso humano). Assim, mesmo após exposições 
repetidas às imagens, os indivíduos apresentaram respostas mais afetivas para as imagens 
com design meigos em relação às originais.

Complementando a investigação de Nittono & Tanaka e Miesler, Leder & Herrman 
sobre os efeitos psicológicos e comportamentais do meigo nos indivíduos, Pieter Desmet 
(2012) investigou sobre a utilização de produtos e as emoções positivas que são geradas 
pelo seu uso (foram medidas e estudadas um conjunto de 25 emoções diferentes). Para 
Desmet produtos que suscitam emoções positivas são passíveis de serem mais utilizados e 
mais comprados, o que torna o conhecimento dos mecanismos que geram essas emoções 
objeto de interesse a designers e desenvolvedores. Desmet investigou sobre como e de que 
formas emoções positivas podem ser desencadeadas pelo indivíduo que possui ou utiliza 
um produto. Desmet (2012, p. 8-12) identificou em sua investigação seis fontes de 
emoções originárias da utilização de produtos. São elas: 

A) Interação provocada pelo objeto;

B) Sua significação; 

C) Emoção pela interação com o objeto; 

D) Atividade que é facilitada pela sua utilização;

E) Foco no utilizador;

F) Interação com o grupo social. 

De maneira mais detalhada, cada ponto explica-se da seguinte maneira: um produto pode 
ser adorado pela sua aparência e seu design, inclusive levar a certa compaixão por um 
produto velho ou quebrado (A). Um produto pode simbolizar algo exterior a ele. Uma 
pessoa, um evento, uma situação ou uma época. Ao significar um produto, seja essa 
significação concebida pelo indivíduo ou pela publicidade sobre o produto, emoções 
externas ao produto são geradas (B). A boa qualidade da resposta dada pelo produto 
durante a sua utilização (C). Ao servir de mediador ou instrumento para realização de 
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uma atividade na qual o produto foi concebido, o utilizador procura no produto auxílio 
para realizar uma atividade qualquer. A boa resposta dada pelo produto gera bem-estar no 
indivíduo (D). Os produtos definem, ao menos em parte, a identidade social do indivíduo 
que são sensíveis à sua autopercepção e como são percebidos por terceiros (E). Ao 
permitir a interação e socialização com outros indivíduos. Também uma emoção positiva 
surge quando alguém ou algo faz alguma coisa boa por outro indivíduo (F).

Os estudos apresentados demonstram indícios de que os indivíduos se sentem 
naturalmente pré-dispostos a agir e reagir positivamente quando há imagens de coisas 
meigas. A resposta à esse estímulo em diferentes contextos culturais (Áustria, Holanda, 
Japão e Suíça) sugere uma universalidade nos padrões de reação ao meigo. A felicidade e 
bem-estar ao utilizar um artefato também geram benefícios que, se utilizados no contexto 
comercial, podem gerar apego emocional em relação a um produto ou a uma marca e a 
possibilidade de maiores vendas. As questões psicológicas envolvidas na reação com o 
meigo, de maneira consciente ou não, são aproveitadas pelos designers gráficos e 
industriais para desenvolver produtos e criar mensagens visuais. Nesse sentido, o meigo 
(universal) no estilo kawaii (japonês) possui uma linguagem, seja nos objetos, roupas ou 
imagens impressas, muito acentuada e específica para o código cultural japonês.

Ao longo deste capítulo, exemplos na área do design gráfico serão selecionados e 
analisados para corroborar esses estudos das áreas da psicologia e neurologia. Também os 
estudos de caso tem o objetivo de aprofundar a investigação nas questões culturais e 
sociais do kawaii e criar uma base teórica que permita compreender esse fenômeno 
aplicado, de forma prática, ao design gráfico japonês contemporâneo.

Estética e Linguagem Gráfica e Bem-Estar

Ao delimitar a atuação do design gráfico em mídias impressas e compará-lo com o design 
industrial, design de ambientes e outras vertentes do design, constata-se um tipo de 
interatividade reduzida (salvo a sinalética, design de interfaces e design de embalagens, 
que permitem maior interação com o material). O design gráfico trabalha, em linhas 
gerais, com superfícies cujo objeto físico serve basicamente como suporte e não como o 
tema de interação em si. A mensagem é imaterial. Porém, essa imaterialidade não impede 
o prazer estético criado pelo trabalho do designer gráfico e expresso nessa superfície.

A pergunta que se coloca nesse ponto é se o convite ao prazer estético do belo, seja 
pelo bom gosto da composição de uma peça gráfica, seja pela manipulação hiper-
realista de imagens fotográficas, é um argumento plausível para relacionar o design 
gráfico ao bem-estar. 
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A princípio, a função no design gráfico não pode ser anulada pela pura estética. 
Expressões artísticas como a pintura gozam de menos rigor com a objetividade na 
comunicação de mensagens. O observador é induzido à uma interpretação não linear, 
livre e subjetiva dos elementos que formam a imagem. Esse jogo de observação e 
descobertas desencadeia um bem-estar provocado pelo prazer estético de uma obra 
artística. No caso do design gráfico, a mensagem e os elementos que a compões tem um 
caráter prático. É impelida uma leitura objetiva ao observador e os elementos que compõe 
a imagem precisam ser claros para não criar ruído comunicativo. Ou seja, há uma 
dualidade entre o convite pela subjetividade artística e a sutil imposição pelo design.

A manipulação hiper-realista das imagens utilizadas na comunicação visual comercial visa 
a despertar no observador admiração, desejo, estranheza ou um distanciamento entre a 
sua realidade e a realidade retratada na imagem. Segundo David Berman (2009, pp. 61, 
65 & 121), os humanos são geneticamente pré-dispostos a acreditar nas imagens, pois na 
natureza elas materializam coisas reais. Assim colocado, os designers gráficos têm a 
possibilidade de subverter a percepção das pessoas por conseguir manipular e transformar 
as imagens em “mentiras visuais”. Por fim, Berman explica que uma mentira em forma de 
imagens pode ser mais poderosa que uma mentira em forma de palavras devido à reação 
mais primitiva/visceral às imagens e que uma sutil manipulação pode passar despercebida 
pelo indivíduo, o que torna a narrativa da “mentira visual” ainda mais crível. Dessa forma 
as imagens hiper-realistas transmitem uma possibilidade inalcançável, o sonho de algo 
perfeito que só pode ser obtido pelo consumo da imagem ou do produto que endossa essa 
imagem. É uma promessa que gera um bem-estar e possivelmente culmina no consumo de 
um produto ou serviço. 

A distância no estilo gráfico kawaii é de natureza distinta da manipulação digital hiper-
realista. A “mentira visual” considerada por Berman não está em causa quando o estilo 
gráfico é notoriamente distante da realidade no que diz respeito às personagens, temas e à 
grande utilização de ilustrações. No caso das fotografias que inserem-se no contexto 
kawaii,esse distanciamento é percebido pelo excesso de inocência e teor infantil na 
atitude dos modelos fotográficos. A possibilidade inalcançável dá lugar à possibilidade da 
fantasia, de fugir do real. Um pequeno bem-estar visual em meio à rotina urbana.
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Fig. 4.6: Autor Desconhecido. Pôster sobre segurança nos transportes públicos, 2011. Fotografia por Flávio Hobo em 18 
dezembro de 2011.

A comunicação visual por meio dos desenhos e ilustrações auxilia na dilatação da 
distância com a realidade, fomentando a imaginação lúdica e com esse desprendimento da 
realidade, o bem-estar pode ser mais facilmente propiciado. O consumo da contracultura 
kawaii é um agradável subterfúgio aos adultos, representa precisamente a oportunidade 
de vivenciar um outro estado de espírito que convenientemente se distancia do estresse 
das obrigações sociais japonesas. 

A utilização da abordagem kawaii na comunicação visual pode suavizar o tema que está a 
ser comunicado ao dirigir a atenção do indivíduo para a qualidade meiga da imagem. 
Também a fácil aceitação e popularidade desse estilo visual propicia uma maior empatia 
espontânea, ou seja, há menor resistência na aceitação dessas imagens no contexto 
comercial. O seu caráter infantil não impede que seja utilizado na comunicação gráfica 
para adultos, ao menos no caso japonês (fig. 4.6). O caráter lúdico e uma eventual 
gravidade da mensagem em situações específicas (perigo de morte, cuidados no caso de 
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terremotos, prevenção de acidentes etc.) podem conviver pacificamente com esse modelo 
de comunicação visual.

Estudo de Caso: Kimo Kawaii.
Tornar o kawaii em algo visual não é apenas uma tendência comercial, mas a tradução 
gráfica de um modo de ser da sociedade nipônica. Os sentimentos humanos que a 
definição kawaii traduz são universais, mas a forma de utilizar esses sentimentos 
comercialmente diferenciam-se em cada cultura. A exploração comercial desse 
sentimento, a partir da década de 1970, veio a formar uma das maiores expressões da 
cultura popular do Japão, tanto a nível doméstico como internacional.

Essa especialização comercial e a rede de relações labirínticas que o sentimento do meigo 
desdobra na sociedade japonesa criam inovações estéticas que, a princípio, podem ser 
exóticas ao olhar ocidental. Coloca-se em discussão a questão do gosto em relação as 
tendências culturais que, pela aceitação de um parcela considerável de pessoas, tornam-se 
comercialmente viáveis. Trata-se concretamente de um subproduto cultural do kawaii: o 
kimo kawaii. Uma espécie de antimeigo, antibelo, uma tentativa de reação ao fetichismo 
do meigo através de uma estética grotesca com traços repulsivos.

Definir alguma qualidade gráfica como “invulgar” no design gráfico pode ser uma tarefa 
complexa, já que a cultura e os costumes ajudam a definir os valores estéticos. Poderia se 
concluir que a invulgaridade gráfica é inexistente, pois não há um referencial universal 
para o belo e o correto na linguagem visual, logo, qualquer coisa que se cria graficamente 
tem o potencial de ser único. Posto de outra forma, como o meigo pode se tornar 
antimeigo e continuar a ser meigo? Como a relação entre belo e antibelo no contexto 
kawaii age nas tendências contemporâneas da cultura pop japonesa?

A questão do belo abordada por Immanuel Kant, Georg W. Hegel e David Hume já está 
amplamente compreendida em diversas áreas do conhecimento e há um consenso sobre 
seus conceitos fundamentais, sendo desnecessária a sua fundamentação teórica nesta 
investigação. É contudo oportuno recordar que Kant definiu que o belo não é uma 
qualidade inerente ao objeto, mas sim algo que o observador atribui ao objeto. Essa 
atribuição a princípio é pessoal, contudo ela pode ser confirmada ou refutada de maneira 
intersubjetiva. Para a problemática do design gráfico, a noção de sublime e do prazer 
estético puramente subjetivo deve ser revista, pois o design gráfico tem a função 
fundamental e objetiva de comunicação social ou comercial para um determinado 
público alvo. Ou seja, a forma e a função devem estar relacionadas na peça final com a 
finalidade de transmitir mensagens, informar, criar empatia e abrir um canal consciente e 

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
IV. A (Contra) Cultura Kawaii 

__________________________________________________________________________________________________________

111



racional de comunicação com o público. O prazer estético pode estar presente em uma 
peça gráfica, mas o propósito final é de caráter informativo

O prazer estético é um sentimento universal. A capacidade de atribuir a qualidade de belo 
aos objetos é inerente ao ser humano. A questão anteriormente levantada da confirmação 
intersubjetiva do belo relaciona-se com a noção de grupo. Na contemporaneidade, a 
noção de grupo pode ser ampliada a nível global ao considerar que as comunidades estão 
hiperconectadas e a noção de grupo e identidade pessoal já não é mais fisicamente 
dependente de territórios. Os hábitos de consumo ou as preferências pessoais podem 
definir um grupo e a globalização de marcas, hábitos e qualquer item que seja parte do soft 
power de um país encontra de forma descomplicada acesso além das fronteiras. Desse 
mesmo modo, o que vem a ser esteticamente aceito localmente pode tornar-se global e, ao 
menos na linguagem gráfica, esse fenômeno já foi visto mesmo antes da situação atual de 
alta conectividade e divulgação de ideias e “tendências visuais”. Por exemplo, o Estilo 
Internacional suíço das décadas de 1950 e 1970 foi uma tentativa de unificar o estilo 
visual através de conjuntos de regras e boas práticas. Formal e esteticamente foi aceito por 
grupos em diversos países, criando uma comunidade baseada nas afinidades sobre o “belo” 
no design gráfico (sinergia entre forma e funcionalidade) que o Estilo Internacional 
proporcionava.  

O que é considerado belo depende de diferentes fatores, mas os códigos culturais 
partilhados por um grupo de pessoas são fundamentais para defini-los. Entender as 
imagens kawaii como detentoras de alguma beleza é uma tarefa simples de 
compreender, seja social, cultural e esteticamente, ao considerar os padrões estéticos 
mais recorrentes para a beleza. Porém, há também no kawaii subcaracterísticas 
“antibelas”. É a desconstrução, por vias opostas, de um padrão estético estabelecido na 
sociedade japonesa: fazer do feio o belo novamente e adaptá-lo comercialmente. 

No seu estilo tradicional, o kawaii no Japão vem sendo aplicado com sucesso. A Hello 
Kitty ou “Kitty-chan”, por exemplo, foi criada em 1974 pela Sanrio no Japão. No ano 
anterior as vendas anuais da empresa eram da ordem de 19 milhões de dólares. Após a 
aparição da Kitty-chan, as vendas subiram para mais de 300 milhões de dólares (Kan, 
2007, p. 201). Vendas impulsionadas pela nova tendência kawaii. Em 2007, a embaixada 
japonesa no Reino Unido e o Ministério dos Negócios Estrangeiros no Japão procuraram 
atualizar a imagem japonesa no exterior escolhendo manga, anime e jogos eletrônicos 
para substituir as tradicionais imagens do Monte Fuji, geishas e demais imagens 
tradicionais (Daliot-Bul, 2009, p. 253). O exotismo japonês foi atualizado utilizando 
elementos da cultura pop japonesa que estão diretamente relacionada ao kawaii. Miller 
(2011a, p. 20) relata:
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... in 2009 the MOFA appointed three women to serve as “Trend Communicators of Japanese 
Pop Culture” (poppu karucha hasshinshi) in an effort to promote the soft power initiative. The 
trio became known as the “Ambassadors of Cute” (kawaii taishi), and were prominently 
spotlighted in foreign news reporting. In their overseas travels promoting Japanese cool, the 
envoys were required to wear the uniforms of fashion niches or subcultures that were carefully 
chosen as exemplary of acceptable youth: the Schoolgirl, the Lolita, and the Harajuku teen. One 
suspects that the team of MOFA creators and implementers did not see the similarity to global 
exploitation and sex trafficking of young women when they created the embassadors of Cute. 21

Mais do que um código cultural local, as jovens japonesas meigas e a linguagem visual das 
subculturas relacionadas ao kawaii passaram a representar internacional e politicamente o 
país num esforço de soft power para atrair turistas e investimentos estrangeiros. Coloca-se 
ainda a problemática da exploração fetichista da imagem feminina para finalidades 
políticas e econômicas pelo Estado japonês. Recentemente, em março de 2014 foi 
noticiado que uma companhia aérea japonesa preparou uma campanha de marketing para 
promover uma frota de novas aeronaves. As críticas em relação a companhia eram 
justificadas pela mudança no uniforme das comissárias de bordo que passariam a utilizar 
minissaia por cerca de 6 meses durante os voos das novas aeronaves (Nagata, 2014). A 
companhia é acusada pela Federação Japonesa de Comissárias de Bordo, que criticou o 
utilização de uniformes que possam atrapalhar o desempenho das comissárias e, 
principalmente, por tratar as mulheres como produtos publicitários da companhia. 
 

A comercialização da imagem feminina em produtos que não têm relação com a indústria 
pornográfica pode se tornar ainda mais incomum em relação ao padrão estético dos novos 
subgêneros culturais que surgem nas grandes cidades japonesas. Os estereótipos das 
meninas colegiais, lolitas e adolescentes de Harajuko não representam na totalidade os 
novos subgêneros que surgem no Japão relacionados ao fenômeno kawaii. Como dito 
anteriormente, um dos novos subgêneros que já se materializa no âmbito das grandes 
mídias é o “kimo kawaii” (meigo assustador ou meigo arrepiante) que se define por 
misturar o estilo kawaii com toques grotescos. É uma desconstrução hipermoderna do 
próprio estilo de contracultura kawaii. 
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21  Tradução livre – ... Em 2009 o MOFA nomeou três mulheres para servir como "Comunicadoras de Tendência da 
Cultura Pop Japonesa" (poppu karucha hasshinshi), em um esforço para promover a iniciativa soft power. O trio ficou 
conhecido como "As Embaixadoras do Kawaii" (taishi kawaii), e foram destaque na mídia estrangeira. Em suas viagens 
internacionais para promover o Japão, as emissárias foram obrigadas a usar uniformes populares nas subculturas do Japão 
que foram cuidadosamente escolhidos como exemplares da juventude aceitável: a colegial japonesa, a Lolita, e a 
adolescente de Harajuku. Suspeita-se que os criadores e implementadores do MOFA, no momento de criar as 
Embaixadoras do Kawaii não perceberam a relação desses esteriótipos com a exploração e tráfico sexual de jovens 
mulheres a nível global.



A análise da imagem a seguir (fig. 4.7) deve necessariamente passar pela compreensão dos 
fenômenos sociais contemporâneos do meigo e hipermeigo. Segundo Miller (2011a, p. 
25), as garotas japonesas gostam de ludicamente subverter o conceito de meigo utilizando 
formas de expressão pessoal exageradas e invulgares. Miller defende que esses exageros, 
como sweet lolita é na verdade uma forma de questionamento social. Já o antimeigo, no 
qual o kimo kawaii se insere, também pode ser compreendido dessa mesma forma.

A capa do álbum de Kyari Pamyu Pamyu é uma adaptação comercial dessa problemática 
social. Seu código visual é compreendido, adorado e, consequentemente, consumido pelo 
público alvo. A imagem foi construída de maneira a demonstrar com clareza o estereótipo 
da jovem meiga (cabelos pintados, rosto infantilizado, olhos grandes e com semblante 
inocente) com um elemento visual de natureza bizarra ou monstruosa. As cores são 
sóbrias, com pouca saturação, evitando as paletas mais carregadas, que poderiam 
aproximar a imagem de um estilo mais infantil ou menos sério. O contraste entre a 
pintura da boca e a sobriedade das cores é um equilíbrio necessário para manter a 
proposta seriedade desse estilo. A imagem mostra a boca como elemento gráfico pintado 
no rosto da artista, algo que se sobrepõe à maquiagem tradicional das garotas meigas. Ou 
seja, sem auxílio de computação gráfica, esse “estilo visual” pode ser recriado pelas jovens 
que se identificam com o kimo kawaii, gerando reverberações nas ruas, fortalecimento do 
estilo e retorno comercial para a artista.

O segundo elemento gráfico a ser levado em consideração é o sinal gráfico em forma de 
coração que se encontra no título. Esse sinal chama-se handakuten e é um círculo em sua 
forma original. Sua função é sonorizar a sílaba “ha” em “pa” (fig. 4.8). Contudo o símbolo 
foi modificado para contextualizar os códigos estéticos do kawaii. Essa adaptação gráfica 
tem suas raízes na década de 1970, quando ocorre uma mudança de paradigma da cultura 
jovem através e na maneira como as jovens estudantes japonesas escreviam. Elas passaram 
a misturar palavras em japonês escritos em kana com formas arredondadas, palavras em 
inglês e pequenas intervenções gráficas no texto.
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Fig. 4.7: Autor Desconhecido. Capa do álbum de estreia intitulado “Alô Harajuku” da cantora japonesa Kyary Pamyu 
Pamyu, 2011 . Fonte: http://kyary.asobisystem.com (acesso em julho de 2013).

Fig. 4.8: Detalhe da sílaba “PA” na capa do álbum de Kyari  Pamyu Pamyu.
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Estudo de Caso: Economia, Design, Interação e a Gata Tama

O universo gráfico e visual usado para conectar o público ao merchandising kawaii é uma 
linguagem de comunicação amplamente difundida entre todas as faixas etárias e classes 
sociais japonesas como é facilmente verificável pelos numerosos objetos e produtos 
dirigidos a adultos que utilizam de maneira comercial essa abordagem infantilizada. 
Preservativos com ilustrações de personagens meigos, trens (comboios), aviões 
customizados e pintados com personagens e temas conhecidos do universo do manga e 
anime são alguns exemplos gráficos que distanciam essa abordagem gráfica japonesa do 
que comumente se vê em países com reconhecida cultura gráfica, como Alemanha, 
Estados Unidos, França, Suécia, Inglaterra, Suíça e Itália (Hobo, 2009, p. 57). A utilização 
do kawaii como ferramenta estética ao serviço do design gráfico é um diferencial de 
interesse na investigação ocidental do design gráfico pela combinação de estilo visual e 
códigos socioculturais peculiares ao Japão. 

Para demonstrar como o kawaii influencia questões econômicas, políticas e culturais no 
Japão contemporâneo, será proposta nesta seção uma breve análise sobre a gata Tama (fig. 
4.9) que foi escolhida como chefe da estação ferroviária de Kishi na linha de Kishigawa.

Fig. 4.9: Foto oficial da gata Tama em uma das paredes da estação Kishi. Fotografia por Flávio Hobo em 20 de dezembro de 
2011.

Devido a dificuldades financeiras, a Nankai Railway viu-se obrigada a encerrar a linha em 
2004 devido ao baixo fluxo de passageiros. Posteriormente, sob controle da Wakayama 
Railway, a linha foi reaberta em 2006, mas a estação de Kishi (a estação final da linha) 
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teve seus funcionários dispensados para contenção de gastos. E em 2007, uma das gatas 
que viviam nas imediações da estação foi escolhida para ser o “chefe da estação” (Lund, 
2008; Wong, 2013; Yamanaka, 2008). Financeiramente, os prejuízos com a linha de 
Kishigawa eram de 4,7 milhões de dólares por ano por volta de 1996, e, após a reabertura 
em 2006, a nomeação de Tama como chefe da estação fez o número de passageiros 
aumentar em 17% no mês seguinte e em 10% ao longo do ano de 2007,  com uma receita 
estimada em 11 milhões de dólares (Motavalli, 2010).

Desde 2009, há três trens que foram especialmente adaptados para a viagem da estação de 
Wakayama até Kishi; são eles o Omocha Densha 22, Ichigo Densha 23 e o Tama Densha 24. 
Esse último, que leva o nome da gata chefe da estação, possui ao menos uma característica 
antropomórfica na parte frontal, na qual foram desenhadas bigodes de gato (fig. 4.10). A 
própria estação de Tama foi reformada em 2010 com formas que lembram o rosto de um 
gato. Essa abordagem de incorporar características de seres vivos em objetos já foi 
comentada anteriormente nos estudos de Miesler, Leder & Hermann (2011), assim como 
os outros autores que investigaram seus efeitos psicológicos.

Fig. 4.10: Um dos trens que servem a linha de Kishikawa até a estação onde se encontra a gata Tama. Fotografia por Flávio 
Hobo em 20 de dezembro de 2011

Graficamente, os elementos e a comunicação visual, tanto nos trens, quanto no material 
gráfico e na estação, seguem o estilo kawaii com formas arredondadas, cores alegres, 
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22 http://www.wakayama-dentetsu.co.jp/train/omoden.html. Acesso em 26 de agosto de 2013

23 http://www.wakayama-dentetsu.co.jp/train/ichigo.html. Acesso em 26 de agosto de 2013

24 http://www.wakayama-dentetsu.co.jp/train/tamaden.html. Acesso em 26 de agosto de 2013
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http://www.wakayama-dentetsu.co.jp/train/ichigo.html
http://www.wakayama-dentetsu.co.jp/train/ichigo.html
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temática infantil e uma abordagem meiga nas ilustrações (fig. 4.11). É preciso levar em 
consideração que o caso da linha de Kishikawa em muito se difere de um parque temático 
nos moldes ocidentais. Trata-se de um caso de real resgate econômico, social e turístico 
através da revitalização de um percurso ferroviário de 14 quilômetros. Nas palavras de 
Alexander Lew (2008), essa reação nos negócios de uma empresa é comparável a que foi 
feita por Steve Jobs durante a recuperação da Apple em 1996. 

Fig. 4.11: Detalhe do piso da estação Kishi. Azulejo pintado em azul cobalto ao estilo tradicional português. Fotografia por 
Flávio Hobo em  20 de dezembro de 2011.

A relação de bem-estar e kawaii é evidente ao viajar nos trens adaptados e na chegada à 
estação onde, com alguma sorte, a gata Tama estará acordada para receber os passageiros 
que visitam a cidade. E essa relação com o meigo não está confinada a algum parque 
temático voltado apenas às crianças, ao contrário, faz parte da região urbana que é servida 
pela linha ferroviária.

Estudo de Caso: Materialização do Kawaii na Comunicação Visual. 

Como visto anteriormente no capítulo XXX, a literatura ocidental sobre análise de 
imagens é vasta e autores já consagrados como Panofsky, Barthes, Gervereau e Joly 
forneceram contribuições fundamentais para a evolução dessa área. Todos sublinham a 
importância de um momento de análise conotativa das mensagens icônicas dos elementos 
que compões uma obra que utiliza a linguagem visual. Para compreender a criatividade 
gráfica na solução de problemas é preciso situar-se no contexto original da obra criada, o 
que no caso de imagens ocidentais, não constitui um exercício tão complexo como 
imagens de países distantes como o Japão. 
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O estilo meigo, fofo e indefeso de muitas personagens de desenhos, jogos eletrônicos ou 
de jovens cantoras de grupos musicais é uma das imagens características da cultura pop 
japonesa. Hello Kitty, Totoro, Pokémon, AK48, Sailor Moon são exemplos de 
materialização visual e comercial do estilo kawaii. Contudo, a contextualização e os 
produtos culturais importados do Japão para o mercado internacional chegam 
contaminados pela adaptação cultural realizada pelas empresas distribuidoras desses 
materiais para otimizar a aceitação do produto cultural nos países estrangeiros.

Ao observar superficialmente a dinâmica e a propagação desse fenômeno na sociedade 
contemporânea japonesa, fica a impressão de uma espécie de infantilidade exacerbada. 
Mas por trás dessa aparente frivolidade no entusiasmo em relação ao kawaii encontra-se 
uma clara política econômica e de expansão cultural voltada tanto para o mercado interno 
como externo. Seu sucesso comercial no mercado doméstico e internacional foi 
considerado um fenômeno de interesse nacional com criações de política de incentivo à 
exportação de produtos culturais da cultura pop japonesa, desafiando a supremacia da 
imagem do Japão como um país de tradições milenares, do zen, geishas, templos budistas, 
samurais e demais imagens tradicionais.

Para uma análise visual das imagens produzidas no Japão, e satisfazer as condições 
propostas por Panofsky, Barthes, Gervereau e Joly, é necessário compreender como o 
kawaii funciona internamente no Japão e buscar imagens produzidas para o mercado 
interno para assim obter autenticidade comunicativa e evitar interferências posteriores de 
agentes internacionais. Então, no caso japonês, as imagens possuem em si alta carga 
cultural, que é normalmente assimilada pelas pessoas que compartilham desses códigos. A 
busca e a compreensão desses códigos é condição fundamental para uma análise integral 
das imagens produzidas pelos designers gráficos japoneses.

A japonicidade e sua estética está impreterivelmente ligada ao local de criação e consumo. 
A cultura popular japonesa, seus produtos e sua linguagem visual, ao ser exportada, 
são ajustadas ao gosto local. É um princípio comum da heterogenia cultural em que o 
mundo já consolidado na era da globalização vive: o de indigenização e relativa 
descentralização cultural.

Globally disseminated cultural products and images are interpreted and consumed differently 
within specific cultural frameworks; they are configured in the socio-historical context of each 
locality by people of differing social positions, gender, ethnicity, class, age, and other factors. At 
the same time, they are redefined and reconstructed in each locality through a process of 
hybridization. American media culture is exported to countries throughout the world, but the 
cultural products that most appeal to consumers and audiences are those that subtly mix in local 
cultures with American cultural influences. Meanings are actively negotiated at the local level, 
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resulting in the creation of new cultural products and new cultural imaginations that cannot be 
equated with either mere transmission or straightforward reception or replication of American 
(and other foreign) cultures. (Iwabuchi, 2011, p. 265) 25

As especificidades culturais regem a forma de interpretação e consumo, seja de produtos, 
sons ou imagens. A produção de conteúdo em um determinado contexto cultural terá 
leituras distintas em um ambiente doméstico e internacional. Esses produtos culturais ao 
serem exportados são passíveis de serem adaptados às preferências locais para facilitar ou 
potencializar a aceitação na sociedade local. Assim, o que é criado no Japão e consumido 
no Japão tem especificidades em relação ao que é criado no Japão para o público 
internacional. Um ponto fundamental, então, é compreender como o produto ou a 
informação chega ao consumidor internacional.

Sobre esse processo de adaptação de um produto cultural, Iwabuchi (2002, pp. 457-8) 
cita como exemplo o sucesso da série Pokémon, cujo grande responsável pelo seu êxito 
mundial foi a parceria com a Warner Bros. para distribuir o filme e a série de televisão nos 
Estados Unidos e nos restantes países não asiáticos. Iwabuchi ainda menciona o fato de 
que a série foi reeditada e “americanizada” para esconder parte da sua japonicidade, o que 
ajudaria na estratégia de venda e difusão da série internacionalmente. Ainda sobre esse 
processo de adaptação cultural, Miller (2011c, pp. 102-3), em concordância com 
Iwabuchi, explica que os produtos culturais ao serem exportados acabam perdendo 
elementos importantes na sua tradução para o novo mercado. Referências históricas, 
conteúdos “difíceis” ou ofensivos e diversos detalhes específicos à cultura japonesa são 
substituídos ou excluídos pelos tradutores das obras. Miller cita que nos Estados Unidos 
há profissionais específicos chamados de “localizadores” (localizers no texto original) 
que são responsáveis em, primeiramente, examinar o produto cultural, para então 
adaptá-lo de forma conveniente ao público estadunidense.

Então, quando a distribuição do material cultural é deixada sob responsabilidade de uma 
organização empresarial, a tendência é a adaptação do conteúdo para o local em que o 
material será distribuído e o público, então, passa a ser um agente passivo no consumo 
desse material e perde-se uma parte do seu conteúdo original. A fruição, que já é 
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25  Tradução livre – Produtos culturais e imagens disseminados globalmente são interpretados e consumidos de forma 
diferente dentro de contextos culturais específicos; eles são configurados no contexto sócio-histórico de cada localidade 
por pessoas de diferentes posições sociais, de gênero, etnia, classe, idade e outros fatores. Ao mesmo tempo, eles são 
redefinidos e reconstituídos em cada região através de um processo de mistura. A cultura da mídia estadunidense é 
exportada para países de todo o mundo, mas os produtos culturais que mais apelo têm junto aos consumidores são 
aqueles que sutilmente misturam as culturas locais com influências culturais estadunidenses. Os significados são 
ativamente negociados localmente, resultando na criação de novos produtos culturais e novas recriações culturais que 
não podem ser equiparados a uma ou mera transmissão ou recepção direta ou replicação de culturas estadunidenses (ou 
qualquer outra).



naturalmente condicionada ao repertório pessoal e contexto sociocultural local, passa 
também por um processo de higienização cultural para corresponder ao gosto do público 
e otimizar o retorno financeiro. O filme de 1986, “Koneko Monogatari”, é um exemplo 
desse processo de reconstrução abordado por Iwabuchi. Foi o filme de maior bilheteria do 
ano no Japão, arrecadou ¥5,4 bilhões, enquanto “Yabanjin no Youni”, segundo colocado, 
arrecadou ¥1,45 bilhões (Motion Picture Producers Association of Japan, 1986). A versão 
estadunidense do filme (Milo & Otis de 1989), apesar de não mudar o enredo principal 
da história, em muito descaracteriza a identidade da versão original japonesa. Uma das 
maiores diferenças é a qualidade contemplativa e a economia de palavras do narrador. Na 
versão estadunidense há vozes caricatas para os animais, maiores intervenções do 
narrador, novas músicas e a eliminação da qualidade contemplativa da versão original. As 
diferenças gráficas do material de divulgação refletem as predileções estéticas e culturais 
de cada um dos países, não apenas em relação à linguagem gráfica, mas também pela 
maneira de contar a mesma história. O site sobre filmes Fandango publicou uma análise 
de Hal Erickson que expõe de forma clara e direta as adaptação que o filme sofreu para o 
mercado dos Estados Unidos:

The Adventures of Milo and Otis contained some intense scenes that were edited out for Western 
audiences. For American consumption, the film was pared down to a G-rated 75 minutes, with a 
new comic narration added, written by Mark Saltzman and delivered by Dudley Moore. 
(Erickson, S/D) 26

Nessa adaptação, a japonicidade que havia no filme foi revista ou até mesmo excluída 
através da edição (o filme original possui 90 minutos) e criação de uma nova narração 
cômica criada por autores estadunidenses. Da mesma forma, os materiais de divulgação 
do filme nos Estados Unidos e no Japão já apresentam diferenças significativas em relação 
ao teor da mensagem a ser passada visualmente (fig. 4.12). A versão japonesa mostra o 
título do filme através de caracteres infantilizados com traços ligeiramente imprecisos sob 
um fundo quadrado com cores vivas e alegres (semelhantes às cores da foto) e no centro 
uma marca da pata de um gato. A imagem fotográfica que ilustra o material é natural, sem 
intervenções gráficas e com enquadramento em primeiro plano. Em português, o título 
do filme seria, em uma tradução livre, “A História do Gatinho” e a adaptação em inglês é 
“As Aventuras de Chatran” (Chatran é o nome da personagem do gato no filme). O 
pôster da versão estadunidense possui uma abordagem visual e narrativa completamente 
distinta. O título foi alterado para “The Adventures of Milo and Otis”, dando ênfase aos 
dois personagens. A versão original japonesa deixa claro tanto pela imagem como pelos 
títulos em japonês e inglês, que a história é centrada na personagem principal, que é 
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26 Tradução livre – As aventuras de Milo e Otis continha algumas cenas intensas que foram excluídas da versão distribuída 
para o público ocidental. Para o consumo estadunidense, o filme foi reduzido a uma classificação "G" com 75 minutos, 
uma nova narração cômica escrita por Mark Saltzman e narrada por Dudley Moore foi acrescentada.



Chatran. A importância da amizade entre os dois personagens também é visível tanto 
pelo texto em destaque, que indica que Milo (Chatran) tem sorte por possuir nove vidas e 
um melhor amigo, como pelo abraço de Milo em Otis que foi desenhado especialmente 
para essa peça gráfica. Na verdade é uma adaptação de uma cena do filme em que as duas 
personagens encontram-se lado a lado (fig. 4.13). A tipografia escolhida para o título 
também não possui característica infantil ou meiga. Ao contrário, utiliza tipos 
semisserifados e com adornos. Em relação ao animais, percebe-se que já não são filhotes, o 
que afasta a característica naturalmente meiga das personagens.

Fig. 4.12: Autor Desconhecido. Material de divulgação do filme Koneko Monogatari. Poster (EUA, 1989) e livreto 
respectivamente ( Japão, 1986). Fontes: www.movieweb.com/movie/the-adventures-of-milo-and-otis/

PGK0BKOMvjQxOP/Ja5KrJX2RRq JOKJ e http://matome.naver.jp/odai/
2133715260684932001/2133716313285884403 . Acesso em 13 de agosto de 2013.

Neil Cohn (2010, p. 198), ao investigar a utilização de enquadramentos nas revistas de 
banda desenhada dos Estados Unidos e Japão, percebeu uma predileção no uso de planos 
detalhes e primeiros planos por parte dos japoneses. Consequentemente, no caso 
estadunidense, havia maior quantidade de planos médios e planos gerais. Essa tendência 
também ocorre no enquadramento das imagens do material gráfico do filme Koneko 
Monogatari. Enquanto a versão japonesa privilegia um plano intimista e favorecendo os 
detalhes, a versão estadunidense opta por integrar as duas personagens em um ambiente 
natural e genérico com um enquadramento mais aberto.

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
IV. A (Contra) Cultura Kawaii 

__________________________________________________________________________________________________________

122

http://www.movieweb.com/movie/the-adventures-of-milo-and-otis/PGK0BKOMvjQxOP/Ja5KrJX2RRqJOKJ
http://www.movieweb.com/movie/the-adventures-of-milo-and-otis/PGK0BKOMvjQxOP/Ja5KrJX2RRqJOKJ
http://www.movieweb.com/movie/the-adventures-of-milo-and-otis/PGK0BKOMvjQxOP/Ja5KrJX2RRqJOKJ
http://www.movieweb.com/movie/the-adventures-of-milo-and-otis/PGK0BKOMvjQxOP/Ja5KrJX2RRqJOKJ
http://matome.naver.jp/odai/2133715260684932001/2133716313285884403
http://matome.naver.jp/odai/2133715260684932001/2133716313285884403
http://matome.naver.jp/odai/2133715260684932001/2133716313285884403
http://matome.naver.jp/odai/2133715260684932001/2133716313285884403


Fig. 4.13: Detalhe do abraço de Milo (Chatran) em Otis (Pusky) à esquerda e a imagem original de uma das cenas do filme 
à direita (a image foi invertida para manter o Chatran à esquerda). Fonte: http://cinema.pia.co.jp/title/img-6431/cf/1/. 

Acesso em 13 de agosto de 2013

É importante recordar que durante o lançamento do filme, na década de 1980, o sucesso 
comercial do kawaii estava em pleno desenvolvimento e o material gráfico de divulgação 
do filme segue esse código estético. A questão da tipografia e das cores envolvidas já foi 
citada anteriormente: a imprecisão tanto nos traços das letras como na forma dos 
quadrados é uma característica que pode ser considerada kawaii. A fotografia também 
possui detalhes visuais importantes como a posição do gato, a relevância dada à pata, a 
importância visual da flor dada através do contraste de cor, centralização na imagem e 
pela direção do olhar por parte do gato. E, finalmente, a atitude lúdica que remete a uma 
inocência típica dos filhotes.

Há duas questões acerca do consumo cultural de produtos japoneses que é pertinente 
clarificar. A primeira é sobre a forma passiva e ativa de consumo ou absorção cultural. A 
forma passiva de absorção cultural, que consiste em uma organização empresarial buscar o 
produto, adaptá-lo e distribuí-lo para o público local, é insuficiente para criar um 
conhecimento estético-cultural acerca do país que gerou o produto em questão. A 
segunda diz respeito às possibilidades telemáticas que permitem uma absorção cultural 
ativa, na qual o interessado em produtos culturais específicos de determinada região 
consegue importá-los diretamente do país de origem, mantendo a integridade cultural da 
obra. O papel da organização empresarial como intermediário comercial ainda existe, mas 
sua influência cultural no produto é nula. O papel ativo no consumo cultural é também 
importante, pois representa um interesse na busca e descobrimento de produtos culturais 
e, consequentemente, um maior aprofundamento cultural do país de origem desses 
produtos. A segunda questão é acerca da neutralidade dos produtos culturais japoneses. 
Iwabuchi (2002, p. 455) cunhou o termo mukokuseki (sem nacionalidade) ou “cultura 
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inodora” (cultural odourless) para definir os produtos culturais japoneses, especificamente 
jogos eletrônicos e animes, que são consumidos internacionalmente. Essa característica, 
segundo Iwabuchi, é definida pela neutralidade e preferência em esconder traços culturais 
que relacionem o produto diretamente ao Japão. É uma estratégia de exportação cultural 
que tornou-se característica do Japão: procurar ser neutro culturalmente e facilmente 
traduzível para a cultura local.

Tanto a questão da importação e exportação de produtos culturais japoneses por empresas 
que adaptam as versões originais para os padrões locais e distribuem para o consumo, 
como a questão de produtos culturais produzidos no Japão já com a preocupação de ser 
culturalmente inodoros, são importantes para analisar em que nível ocorre a percepção da 
cultura japonesa fora do seu país de origem. Anteriormente ressaltou-se a importância em 
compreender a cultura de um país para a análise integral de uma imagem lá produzida. 
Há que se questionar se no caso do design gráfico japonês (especificamente das imagens 
que utilizam a estética visual do kawaii), as imagens que são exportadas e seus resquícios 
culturais estariam em concordância com o cenário doméstico e contemporâneo do Japão.

Há especificidades da cultura japonesa que não chegam ou não encontram boa 
receptividade em outros países e também há elementos que são aceitos e consumidos que 
sofrem adaptações locais. É mais usual no ocidente encontrar casas de karaoke do que 
hotéis cápsulas, ou comer sushi ao invés de nattō. A cultura dos telefones móveis no Japão 
possui tantas especificidades, seja no design dos aparelhos, seja como na sua utilização, 
que o termo “Síndrome de Galápagos” define a problemática não só dos telefones móveis, 
mas de qualquer produto que tenha seu desenvolvimento voltado estritamente ao gosto 
local e que tenha se mantido imune às questões da globalização (conceito que também 
evoluiu posteriormente para as questões culturais e sociais particulares ao Japão) (Cheng, 
2011; Hjorth, 2009; Pulvers, 2011; Stewart, 2010).

Mais do que uma tendência estética de caráter comercial sob a forma de soft power, o 
kawaii no Japão está relacionado com políticas locais, nacionais e internacionais, 
economia, história, cultura, consumo e com diversos aspectos sociais em todas as faixas 
etárias , abrangendo desde produtos infantis à pornografia. Isso é um indicador da 
desproporcionalidade de significados que o conceito kawaii possui dentro e fora do Japão.

No cenário político a abordagem kawaii é utilizada tanto nas relações internas como 
externas. Também conhecidos como yuru-kyara ゆるキャラ, os mascotes são utilizados 
por entidades ministeriais, como Kenketsu-chan ,nome do mascote do Ministério da 
Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Os departamentos de polícia de várias cidades também 
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possuem mascotes, como Piipo-kun 27  em Tokyo, Porisu Maron 28  em Kyoto ou Kishu-
kun 29 em Wakayama. Da mesma forma as cidades japonesas possuem seus próprios 
mascotes para fins turísticos, de fomentação das relações públicas e para  chamar a atenção 
para a própria cidade 30.

Já a Força Terrestre de Autodefesa do Japão utilizou a personagem Yukari Akiyama, do 
anime “Girls und Panzer”, para ser a porta voz de um documentário sobre tanques de 
guerra lançado em DVD (fig. 4.14). A animação, criada em 2012 mostra garotas meigas 
manejando tanques de guerra. Segundo a reportagem do jornal japonês Asahi Shimbun 
(Yamamoto and Sonoyama, 2013), essa é uma tentativa de popularizar e suavizar a 
abordagem de temas militares e de segurança nacional 31. Entrevistado, o cientista político 
e vice-presidente da Universidade de Yamaguchi, Atsushi Koketsu (data de nascimento 
desconhecida), lamenta o uso de personagens de anime para uma abordagem superficial e 
apelativa em relação a um tema ainda sensível e que, segundo sua opinião, merecia um 
debate mais aprofundado.

Segundo Sianne Ngai ( Jasper and Ngai, 2011) o meigo é uma forma de estetizar a 
fraqueza, ou debilidade. No caso japonês, as mulheres dos anos 1980, ao adotar uma 
postura kawaii, estavam assumindo um papel de subserviência e de figuras não 
ameaçadoras aos homens (Watanabe, 2011, p. 64), pois suas atitudes, modo de falar, agir 
e vestir eram tidos como deveras inocente, infantil ou frágil para representar qualquer 
tipo de controle sobre os homens japoneses. Embora o papel da mulher na sociedade 
japonesa tenha evoluído com passar das décadas, as imagens kawaii continuam 
representando essa mesma lógica inofensiva e meiga que eram utilizadas durante sua 
popularização comercial nas décadas de 1970 e 1980. No caso do DVD da Força Terrestre 
de Autodefesa do Japão, a popularidade da personagem foi claramente aproveitada para 
potencializar a abrangência da mensagem a diferentes públicos.

Yano (2009, p. 648) explica que a utilização da abordagem kawaii, nesse caso do cenário 
político, procura amenizar as críticas e tensões internas e externas, como o fraco 
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27 www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/pipo/pipo.htm. Acesso em 11 de agosto de 2013.

28 www.pref.kyoto.jp/fukei/site/koho_k/mascot/index.html. Acesso em 11 de agosto de 2013.

29 www.police.pref.wakayama.lg.jp/organ/kenkeimascot/kenkeimascot.html. Acesso em 11 de  agosto de 2013.

30 Há um concurso nacional para a escolha do mascote preferido pelos japoneses. Veja www.yurugp.jp/index.php para mais 
detalhes. Acesso em 11 de agosto de 2013.

31 Um excerto do DVD pode ser visualizado em www.youtube.com/watch?v=ZeowHXGlAPU. Acesso em 11 de agosto 
de 2013.
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desempenho econômico e as questões militares das Forças de Autodefesa japonesas nas 
recentes disputas de terras com a Coreia e China (Senkaku e Takeshima). 

Fig. 4.14: Autor Desconhecido. Frente e verso do DVD da Força Terrestre de Autodefesa do Japão “Yoku wakaru! 
Rikujōjieitai”. Em destaque a imagem indicando comentários em áudio da personagem Yukari Akiyama (voz de Ikumi 

Nakagami). Fonte: http://blogs.yahoo.co.jp/mach11682/24967764.html. Acesso em 13 de agosto de 2013.

A utilização do kawaii para suavização das mensagens é também observável na esfera 
publicitária e de comunicação social. No Japão, a formalidade e a informalidade na 
comunicação são elementos importantes nas relações interpessoais. Dependendo da 
situação e com quem se fala, há um maior cuidado na escolha de palavras. Os verbos 
também são flexionados de maneiras distintas tanto na linguagem oral como na escrita, de 
acordo com a polidez e a formalidade exigidas. Na publicidade a forma imperativa é 
normalmente utilizada para conduzir o público à ação; contudo no Japão a forma 
imperativa pode soar desrespeitosa em muitas situações. Como explica Laurel Hudson e  
Marsha Wadkins (1988, p. 268), a forma imperativa é comumente reservada a pessoas de 
estatuto superior para dar ordens às pessoas de estatuto inferior. Então, uma das soluções 
para escrever na forma imperativa é combinar o texto com imagens de comediantes, 
mulheres elegantes e meigas ou crianças tímidas. Hudson e Wadkins (idem.) afirmam 
que, para os japoneses, esses estereótipos são considerados não ameaçadores e, portanto, 
aceitáveis. Essa característica “não ameaçadora” da figura que transmite a mensagem na 
comunicação visual pode também ser alguma coisa não humana, como um animal ou uma 
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ilustração. E, novamente, chega-se a abordagens que fazem uso do kawaii para passar 
mensagens de maneira direta e imperativa.

Fig. 4.15: Autor Desconhecido. Mensagens aos utentes. À esquerda, o cartaz do Metro de Tokyo e à direita, placa de aviso 
da Japan Railways. Fonte: fotos por Flávio Hobo em 14 de dezembro de 2011.

Nos transportes públicos a comunicação com os utentes é frequente e os assuntos 
diversos: segurança, obras, boas maneiras, promoções, mapas etc. Durante a pesquisa de 
campo realizada no Japão em meados de 2011, foram observadas nas estações de 
transportes diversos avisos ao utentes nos quais faziam-se usos da estética visual do kawaii 
para a comunicação visual (fig. 4.15). A imagem da direita solicita que as pessoas que 
tenham ingerido álcool não durmam nos assentos dos trens. Esse pedido por escrito é 
suavizado pela imagem de um gato dormindo em um banco qualquer. Dessa maneira o 
recado é transmitido causando menos incômodo em relação ao pedido feito aos que 
estiverem propensos à dormir nos assentos. Os cantos arredondados dos quadrados e as 
cores claras das palavras colaboram visualmente para uma comunicação mais suave e a 
linguagem corporal do gato (novamente há uma ênfase em mostrar a pata) ajuda a 
construir uma narrativa em que supõe-se que ele esteja em sono profundo. Ou seja, uma 
forma simpática de compará-lo a uma pessoa embriagada. A imagem da direita é um 
pedido de desculpas pelas obras que ocorrem no local e está a solicitar a compreensão dos 
utentes. Apesar de não exigir uma ação de maneira imperativa, o pedido de desculpas vem 
acompanhado de uma ilustração ao estilo kawaii de um mascote vestindo um chapéu da 
JR ( Japan Railways) e que faz o papel de portador da mensagem. Sua forma meiga, frágil, 
inocente e assexuada apela aos sentimentos do observador e a mensagem passa a ser 
melhor aceita.
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Considerações Acerca do Kawaii na Comunicação Visual

No cotidiano japonês as imagens meigas e infantilizadas estão presentes com frequência, 
seja através do trabalho gráfico de designers famosos, anônimos ou pelo próprio público 
que manualmente cria mensagens utilizando esse tipo de linguagem estética. Materializar 
o kawaii em um objeto de comunicação visual não é apenas uma tendência, mas a 
tradução gráfica de um modo de ser que está profundamente enraizado na memória 
coletiva do povo japonês. Os sentimentos humanos a que a definição kawaii se refere são 
universais, mas a forma de utilizar comercialmente esses sentimentos diferencia-se em 
cada cultura. A manifestação moderna desse sentimento na década de 1970 veio a 
formar uma das maiores expressões de cultura popular do Japão, tanto ao nível 
doméstico como internacional.

A autêntica manifestação das shōjo, a aceitação e crescimento dessa cultura marginal, o 
histórico costume japonês na preferência a utilizar a imagem feminina comercialmente 
(bijinga), o costume cultural em valorizar o inócuo / inofensivo e, principalmente, o 
reconhecimento de uma oportunidade comercial nessas manifestações de contracultura, 
são algumas das razões do sucesso visual da estética kawaii na comunicação visual 
japonesa. Lembrando que esse sucesso e sua aceitação em todas as faixas etárias é um 
fenômeno muito específico ao Japão. 

Um fator a ser levado em consideração é a horizontalidade da sociedade japonesa e o 
achatamento das suas classes sociais o que facilita a expansão de novos conceitos e seu 
acesso à população. Segundo William Kelly (1986, p. 604), o Japão era conhecido, ao 
menos entre as décadas de 1960 e meados de 1980, como uma sociedade cuja classe média 
era composta por noventa por cento da população. O acesso verticalizado, recorrente em 
sociedades com grande estratificação social, que depende do poder econômico dos seus 
indivíduos para o acesso à alta cultura, deixaria de fazer sentido em uma sociedade 
uniformizada economicamente, como foi o caso do Japão em um passado recente. Apesar 
de notar mudanças nesse padrão social ao longo das décadas, a velocidade é lenta graças a 
economia robusta japonesa. Essa horizontalidade social também é possível pelo espírito 
coletivo japonês que abre possibilidade para que uma ideia se propague amplamente. O 
kawaii como um facilitador comunicativo é utilizado tanto para divulgar informações 
sobre temas sensíveis como a guerra, como para promover o resgate econômico através do 
turismo de linhas ferroviárias. E ainda, como ferramenta aplicada ao turismo, foi visto que 
o governo japonês escolheu a abordagem kawaii para promover internacionalmente o 
Japão como destino turístico. Essa escolha é fundamentada pelo sucesso do estilo meigo 
japonês em diversos países 
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É também pela aceitação comercial que o designer gráfico japonês encontra amparo para 
o sucesso da linguagem gráfica inspirada na contracultura kawaii. O cotidiano no Japão 
está repleto de imagens meigas e infantilizadas no trabalho gráfico de designers famosos 
ou anônimos. Ser kawaii não é apenas uma tendência, mas a tradução gráfica de um modo 
de ser nipônico. Essas características eternizam o uso desse estilo de comunicação aplicado 
ao design gráfico.  

O consumo é um dos canais que possibilita que se experimente as qualidades positivas, 
inocentes e humanas que se traduzem no kawaii. Kinsella (1995, p. 242) relata que a vida 
adulta na sociedade japonesa não está relacionada necessariamente com liberdade, mas 
sim com compromissos e superação das expectativas sociais. O contato com o kawaii é 
reconfortante e se daria através do consumo, uma vez que o pouco tempo livre e as 
etiquetas sociais japonesas não permitiriam atitudes de caráter infantil ou situações para 
expressar afetos. O design gráfico nessas circunstâncias seria um agente social de 
conforto, funcionando como uma ferramenta que promove uma espécie de 
consumismo do bem-estar. É a materialização de um ideal que não simula situações 
ideais e não almeja ser vivido na realidade (como nos anúncios publicitários hiper-reais 
que suscitam o desejo consumista). O kawaii em sua vertente comercial é uma fantasia 
aconchegante e nostálgica que convive simultaneamente com a complexa vida urbana 
contemporânea japonesa.
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V. O Sistema de Escrita Japonês: Escrevendo com Imagens

O estudo da tipografia aplicada ao design gráfico ocidental tem tido amplo espaço no 
meio acadêmico. As questões relacionadas aos tipos gráficos, como forma, função, relação 
escrita/oralidade e semântica, tanto da palavra como dos tipos em si, têm sido 
investigadas exaustivamente nas últimas décadas. Contudo a língua japonesa possuí 
características ímpares que permitem ao designer gráfico possibilidades criativas pouco 
comuns para a realidade ocidental. 

A mensagem linguística faz-se presente junto à imagem, seja na sua forma escrita (mídia 
impressa) ou falada (vídeo e multimídia). Devido ao apelo visual e à diversificação de 
mídias, a imagem vem sendo difundida como veículo de transmissão de mensagens de 
forma massiva. 

Para Barthes (1977, p. 38), somos a sociedade da escrita e da fala. Apesar de ser uma 
afirmação com três décadas de existência, a mensagem visual ainda não ultrapassou 
semanticamente a mensagem escrita, já que essa última é capaz de comunicar não só 
com detalhes e objetividade, como também com emoção (tanto no conteúdo como na 
forma). A imagem é apelativa, é sedutora e também comunica, mas sua leitura é 
complexa, subjetiva e evasiva.

Jacques Derrida procurou desconstruir essa relação de submissão da escrita em relação à 
oralidade. Em sua obra “Gramatologia”, Derrida (1997) defende a emancipação da escrita 
como possuidora de um significante primário próprio e não como um apêndice da língua 
falada. A independência da escrita em relação à fala e as ideias desconstrutivistas na 
tipografia levaram criadores visuais à desobediência formal: a ilegibilidade como 
expressão. A liberdade na diagramação permitiu que a manifestação visual da linguagem 
tivesse dimensões estéticas inéditas até então como é visto nos trabalhos gráficos de David 
Carson e Ed Fella. Não só a palavra escrita ganhou sua independência em relação à fala, 
como também a tipografia começou a adicionar significados à escrita. Em complemento a 
esse novo paradigma que surgia, Katherine McCoy, por exemplo, considerava que a letra, 
na sua integridade tipográfica, é pra ser lida, mas também apreciada. Assim, a libertação 
da palavra do significado exclusivamente semântico é progressivamente considerada na 
comunicação visual. A interpretação objetiva da mensagem deixa de ser a função exclusiva 
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do leitor/público, que passa a ter oportunidade de interpretação subjetiva das formas, da 
composição do conjunto, da expressividade do designer através do trabalho impresso.

Considerar as características plásticas e formais da palavra e a noção de expressividade 
visual que os caracteres podem atingir é importante para o estudo do design gráfico 
japonês. É uma língua cujo sistema de escrita comporta quatro diferentes alfabetos: 
hiragana, katakana, rōmaji e kanji. Dentre eles, destaca-se os caracteres do kanji que 
ultrapassam a função de pura representação gráfica de sons da língua japonesa por ser um 
sistema de escrita logográfico. 

Sobre a relação palavra/imagem na comunicação visual japonesa moderna há dois estudos 
a serem destacados sobre esse tema: Weisenfeld (2011) trata do caráter híbrido da língua 
japonesa, a história da tipografia no Japão nos séculos XIX e XX e a problematização dos 
sistemas de escrita japoneses na inserção do Japão no grupo dos países desenvolvidos. Ory 
Bartal (2013), por sua vez, procura interpretar a utilização tipográfica na comunicação 
impressa do Japão sob os paradigmas teóricos ocidentais e conhecimento sociocultural 
japonês. As investigações de Weisenfeld e Bartal, assim como todas as outras citadas 
anteriormente, são importantes para estabelecer uma base teórica para esta investigação, 
na tentativa de desenvolver o conhecimento nessa área de estudos. Outros autores que 
investigaram sobre a qualidade visual das palavras, como Ellen Lupton, Rousseau, Meggs 
e Purvis, Derrida, Barthes e McCoy estarão presentes com o avançar desta investigação.

A Qualidade Gráfica da Palavra

A palavra escrita é algo material, visível e palpável. Suas formas, suas cores e sua colocação 
no espaço físico a mantém como algo duradouro. Sua imagem perdura pelo tempo que o 
observador decidir. O reconhecimento da palavra passa pela seu aspecto tipográfico e a 
forma dos diversos tipos disponíveis para uso influenciam a mensagem e o tom da 
comunicação. Artifícios visuais que modificam o caráter das palavras são amplamente 
utilizados no design gráfico como a cor, dimensão, contraste, diagramação, intervenções 
criativas etc. No que diz respeito à disciplina da tipografia, características anatômicas 
como altura x, tipos de serifa, largura, espacejamento, espessura dos traços, ângulos, ênfase 
vertical e a relação entre as letras (a família tipográfica) propiciam identidade e caráter à 
mensagem escrita e, consequentemente, à peça gráfica em seu conjunto.  

“Ao escolher fontes, os designers gráficos consideram a história dos tipos e suas conotações atuais, 
bem como suas qualidades formais. O objetivo é encontrar uma combinação apropriada entre o 
estilo das letras, a situação social específica e a massa de conteúdo que definem o projeto. 
Nenhuma cartilha é capaz de fixar o significado ou função de cada fonte; cada designer deve 
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enfronhar-se nessa biblioteca de possibilidades à luz das circunstâncias únicas de cada 
projeto.” (Lupton, 2006, p. 30) 

As fontes possuem características próprias que lhes fornecem identidade. São 
consequências da tecnologia disponível, período histórico, valores culturais e anseios 
estéticos dos tipógrafos e designers. O mesmo pode ser considerado para a linguagem 
gráfica em si: as mudanças dos paradigmas culturais, tendências, modismos, o meio de 
comunicação utilizado, a abertura às influências globais, a relação com os clientes e a 
atualização das ferramentas de trabalho do designer são alguns dos pontos que 
direcionam o estilo visual das peças. Em concordância com a evolução gráfica, a evolução 
tipográfica se torna natural, por fazer parte da comunicação visual. 

A palavra quando contemplada dessa maneira mais abrangente aumenta sua carga 
semântica, indo além da mera representação visual da língua falada. A qualidade efêmera 
do som é eternizada no suporte físico. No campo das artes, a música é uma forma de arte 
abstrata e temporal ao contrário das artes plásticas que mantém congelada no tempo sua 
qualidade física. A percepção física do som na sua forma de vibração do ar é percebida 
pelo ouvido, interpretada no cérebro e guardada na memória. As frases musicais vão 
construindo uma narrativa, um sentido estético que é vivido durante a fruição da obra e 
depois existe apenas na memória. Assim é a linguagem oral vista pelo prisma da 
temporalidade e imaterialidade. A mensagem na forma de pintura, ao contrário, 
permanece a disposição para ser vista e tocada, se assim desejar. O ato de “ler”, ao invés de 
“ouvir”, é distinto e a experiência resultante é insubstituível.

Em relação à língua, texto e oralidade convivem com a problemática da subordinação. 
Sonia Borges Mota (1997) trata em sua investigação de defender o ponto de vista de 
Derrida sobre à gramatologia (ou “ciência da escrita”, termo cunhado por Ignace J. Gelb, 
em 1952) e o seu pensamento desconstrutivo em relação à filosofia clássica de Aristóteles, 
Rousseau e Saussure,  que defende que a escrita está a serviço da língua. Ela cita que, 
historicamente no pensamento ocidental, os sons da oralidade originam-se da alma, 
transmitindo pelo sentimento e eloquência de quem fala. Seria a voz do orador que teria 
uma proximidade imediata com os sentimentos expressados. Por sua vez a palavra escrita 
seria apenas a representação da oralidade, possuiria um significante de segunda ordem, 
pois primeiramente remeteria ao som e, após esse passo, transmitiria o significado. Visto 
por esse ponto de vista, a escrita é subjugada a um papel secundário, o qual é uma 
representação de um objeto que possui um significado.

Pelas palavras de Rousseau:
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Quando se fala, transmitem-se os sentimentos, e quando se escreve, as idéias. Ao escrever, é-se 
obrigado a tomar todas as palavras em sua acepção comum, porém aquele que fala varia suas 
acepções pelos tons, determina-as como lhe apraz. Menos preocupado em ser claro, dá maior 
importância à força; não é possível que uma língua escrita guarde por muito tempo a vivacidade 
daquela que só é falada. Escrevem-se as vozes e não os sons. Ora, numa língua acentuada são os 
sons, os acentos, as inflexões de toda sorte que constituem a maior energia da linguagem, que 
tornam uma frase, fora daí comum, adequada unicamente ao caso em que se encontra. (1999, p. 
277)

Publicado originalmente em 1781, é aceitável que o pensamento acerca da tipografia e a 
comunicação visual fossem demasiado limitados para imaginar maior expressividade nas 
palavras impressas. Nessa época, na França, as gráficas ainda desenvolviam maneiras de 
padronizar dimensões dos tipos móveis e suas nomenclaturas, sendo Fournier le Jeune um 
dos nomes notáveis na comunicação impressa francesa (Meggs and Purvis, 2012, p. 123). 
Nessas condições, como Rousseau poderia imaginar uma realidade em que a arte de 
comunicar uma ideia visualmente adquirisse dimensões tão amplas ao ponto de se 
comunicar pela quase ilegibilidade? Ainda faltava um século para o mundo conhecer os 
pôsteres produzidos sob influência japonesa por Toulouse-Loutrec que integravam 
imagem e texto de maneira mais livre e emotiva, livre da precisão fria dos tipos móveis. 

Derrida (1997, p. 59) cita o linguista dinamarquês Louis Hjelmslev, que defende uma 
análise da língua escrita sem levar em consideração o som. Derrida acredita ser essa uma 
linha de pesquisa promissora. Atualmente há espaço para esse tipo de investigação no 
campo da comunicação visual e do design gráfico. A literacia visual é fundamental para 
tratar a imagem da palavra escrita como significante em si; e na língua japonesa, o kanji 
possui propriedades interessantes para esse tipo de investigação por não ser um sistema 
silábico e sim logográfico.

Sob o ponto de vista de Gunther Kress e Theo Van Leeuwen (2006, p. 41), a distância 
entre oralidade e escrita é curta e com pontos de entrelaçamento, pois a fala pode ser ao 
mesmo tempo visual e a escrita possui expressividade. Um orador faz uso de gestos, 
expressões faciais e linguagem corporal durante seu discurso. A palavra ao ser escrita é 
feita em um suporte que pode ser papel, madeira, painel eletrônico, metal ou vidro 
fazendo uso de tinta, metal, plástico ou técnicas de gravura, por exemplo; e a fonte que 
define sua forma possui carga cultural, histórica ou mesmo política. Finalmente, continua 
Kress e Leeuwen, o layout em que a letra está inserida também transmite uma mensagem. 
Além do suporte, convém lembrar que na comunicação através de mensagens digitais é 
comum o uso de emoticons, que propõe um segundo nível de comunicação que utiliza 
letras e símbolos tipográficos como imagens, com objetivo de expandir as possibilidades 
comunicativas representando sentimentos e não palavras.  
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Essa multimodalidade do texto escrito já não pode ser mais ignorada. Os elementos que 
compõem a mensagem visual tocam em diversos pontos da comunicação e a incorporação 
do texto nesse ambiente de múltiplas linguagens deve ser tratado de maneira integral e, 
como defende Hjelmslev, sem a obrigatoriedade sonora. A simples decodificação de 
textos não parece ser mais suficiente para o indivíduo desenvolver a plena literacia na 
sociedade contemporânea. A imagem, apesar da sua constante presença nas mídias, não é 
utilizada de maneira descontextualizada e, como observa Barthes (1977, p. 38), a 
mensagem linguística ainda se faz presente junto à imagem, seja na sua forma escrita ou 
falada. A imagem vem sendo difundida como veículo de transmissão de mensagens de 
forma massiva, mas, ainda segundo Barthes, somos a sociedade da escrita e da fala. Apesar 
de ainda ser uma afirmação válida, a comunicação visual desenvolveu-se até os dias atuais e 
os paradigmas são outros. A manipulação, tratamento e criação de imagens por novas 
tecnologias inexistentes na época de Barthes oferece à sociedade novas formas de ver, 
entender e conviver com a mensagem visual. Como vem sendo defendido, a própria 
linguagem escrita pode ser a comunicação visual por si mesma no momento em que o 
designer lhe concede um papel mais “ilustrativo” e não puramente informativo. Theo 
(2006, p. 139) afirma que a língua escrita atualmente é apresentada nesse novo contexto 
de comunicação que utiliza recursos de cores, layout, tipografia e outros elementos 
pertencentes à comunicação gráfica. O aspecto puramente linguístico passa a ser, então, 
mais uma dimensão da palavra escrita. Da mesma forma que, para poder compreender um 
poema em sua plenitude é necessário mais do que conhecimento gramatical, a leitura de 
imagens requer do observador mais do que conhecimento teórico, necessita também 
experiência, trabalho conotativo, conhecimento cultural e sensibilidade visual. 

A discussão sobre o novo papel da linguagem escrita na comunicação visual, sob o ponto 
de vista do design contemporâneo e pós-desconstrutivista, adquire novos contornos ao 
analisar o uso da linguagem escrita no design gráfico japonês. Ao pensar na tipografia 
japonesa e suas potencialidades criativas quando utilizada na comunicação visual 
impressa, na análise visual das imagens convém estar familiarizado com a noção de 
significados que vão além do puramente textual. Essa natureza plurissemântica da palavra 
pode ser melhor exemplificada, no caso ocidental, pela aplicação da desconstrução no 
design gráfico e tipografia.

Observar o estilo visual desenvolvido por David Carson, com abdicação dos fundamentos 
básicos da organização de informação, diagramação e textos em alguns casos ilegíveis, é 
um bom referencial para melhor perceber a desconstrução do paradigma da comunicação 
gráfica vigente até então. O leitor passa a ter um papel ativo na aquisição da informação. 
O texto ganha nova expressividade, um novo código estético que, apesar de controverso, 
foi imortalizado na história do design gráfico. 
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Em concordância com um novo estilo de organização visual e tipográfica que requeria 
uma atitude ativa por parte do leitor, McCoy defendia a ideia de que “tipografia existe 
para ser vista assim como para ser lida” (1990, p. 16). Lupton (2006, p. 73) faz referência 
à ideia de “morte do autor” e ao modelo de Roland Barthes, de rede aberta de 
referências em que o leitor é também criador de significados, fazendo da leitura “uma 
performance da palavra escrita”. 

Essa desconstrução tipográfica, desobediência formal e liberdade na diagramação 
permitem que a manifestação visual da linguagem tenha dimensões estéticas inéditas, até 
então. Além das palavras, agora cada caractere é provido de carga emotiva graças, em 
parte, à libertação das formas perfeitas dos tipos criados pelas máquinas. A intervenção 
humana se faz visível pela subversão da ordem, intervenção que pode ser aleatória na sua 
forma, mas não na sua intenção comunicativa.    

Se, como disse McCoy, a letra na sua integridade tipográfica é pra ser apreciada surge, 
assim, de forma definitiva, a libertação da palavra e do significado exclusivamente 
semântico. A interpretação objetiva da mensagem deixa de ser função exclusiva do leitor, 
que passa a ter oportunidade de interpretação subjetiva das formas, da composição do 
conjunto e da expressividade do designer através do trabalho impresso. Assim acontece a 
“morte do autor”, ou seja, a relação de cocriação entre o designer e o público. Ambos são 
sujeitos ativos nesse jogo de criação e recriação interpretativa. 

A Sistematização do Desenho em Signos Linguísticos 

A representação gráfica tem a potencialidade de eternizar em um suporte físico a 
imaterialidade da linguagem oral. O desenho comunica visualmente ideias reais ou 
abstratas que podem ser compreendidas por indivíduos a largas distâncias, sejam elas 
temporais ou físicas. Desde as mais antigas mensagens visuais feitas no período 
paleolítico, há dezenas de milhares de anos, até as ilustrações digitais do nosso 
tempo, a mensagem pode ser transmitida sem a presença do interlocutor. Isso é 
especialmente verdade no caso dos textos como a forma de representação gráfica da 
linguagem oral. Os caracteres da escrita, em suas diversas variantes, são desenhos (se 
considerarmos o processo de retratar ou designar algo em uma superfície através de 
traços). Tanto os caracteres como as ilustrações são mensagens visuais que possuem 
em sua forma elementos comuns, como o ponto e a linha, unidades básicas do 
desenho. A partir da mesma matriz e do mesmo material, o ato de escrever / desenhar 
transmite mensagens de maneiras diferentes. O sistema de escrita logográfica ainda 
possui alguma ligação com a linguagem descritiva do desenho, que são representados 
pelos caracteres chineses e japoneses.
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As definições e teorias acerca do desenho e ilustração são amplas. Porém, para criar 
relações entre os sistemas de escritas, principalmente o logográfico, é pertinente expor 
brevemente o que se entende por ilustração nesta investigação, para facilitar o 
desenvolvimento dos raciocínios acerca da escrita e linguagem visual. Dentre o conjunto 
de definições e conceitos, o termo “ilustração” pode ser considerado como um 
instrumento para a transmissão de ideias através de imagens, de maneira concisa, com ao 
menos três qualidades necessárias para a comunicação visual, são elas: conceitualização 
das ideias, resolução do problema da forma (tradução do significado para o desenho) e a 
clareza ou destreza na realização da imagem (Design Dictionary: Perspectives on Design 
Terminology, 2008, p. 221). Em uma abordagem mais ampla da comunicação visual, na 
qual a ilustração se insere, Donis Dondis (2000, pp. 23, 24) sugere como elementos 
básicos: o ponto, como elemento mínimo que marca o espaço; a linha que articula a 
composição; a forma seja ela geométrica, irregular e todas suas possíveis permutações; 
outros elementos são a direção, tom, cor, textura, proporção e dimensão. A tudo isso 
somam-se as técnicas aplicáveis à composição visual, como: contraste, harmonia, 
instabilidade, equilíbrio, simetria, complexidade, unidade, minimização, ousadia, sutileza, 
acaso, sequencialidade, episodicidade, repetição, opacidade, transparência etc. Há, enfim, 
um complexo conjunto de ferramentas e elementos que fazem do desenho, enquanto 
linguagem visual, um assunto extenso e que, por escolha, não será mais aprofundado  em 
seus conceitos para que haja espaço para o estudo da relação gráfica entre os caracteres e a 
linguagem escrita.

Embora o alfabeto latino seja composto de letras, que são representações imagéticas de 
sons, não se pode classificá-las como ilustrações (salvo ao se referir, por exemplo, às 
iluminuras do período medieval, em que as letras capitulares iniciais do texto continham 
elementos gráficos que ofereciam a elas valor artístico e decorativo). O alfabeto latino em 
sua forma atual evoluiu ao longo de milênios, passando por sucessivas modificações que 
foram tornando os caracteres em sinais cada vez mais representativos do som da língua 
falada, debilitando progressivamente seu caráter icônico. Na fig. 5.1 é possível observar, 
do mais antigo para o mais recente, a evolução da forma dos caracteres a partir da 
escrita egípcia, seguida pela evolução à protossinaítica, fenícia, grega antiga, grega e, 
finalmente, o alfabeto latino.

Diferente da escrita cuneiforme dos sumérios, cujo caracteres representavam sílabas e 
ideias, os egípcios organizaram o primeiro sistema alfabético consonantal (Fischer, 2004, 
p. 39). A escrita egípcia, principalmente os hieróglifos, possuem, além da função 
comunicativa, uma qualidade estética que a distanciava das demais escritas do seu tempo. 
Esses desenhos icônicos procuravam representar, por intermédio da similaridade, os 
objetos e ideias. Fischer ainda relata que era através do reconhecimento visual do objeto 
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representado no hieróglifo que era fornecido a primeira consoante para a leitura fonética 
do texto; então, o conjunto de consoantes guiava o leitor para a palavra completa. A 
representação dos sons não se mantinha apenas nas consoantes únicas, havia também no 
sistema de escrita egípcio representações bi e triconsonantais, como também os caracteres 
determinativos. Esse último tinha a peculiaridade de não ter valor fonético algum; 
consistia, assim, em um auxílio visual para diferenciar palavras homófonas e fornecer o 
significado correto à palavra. Para a palavra “gato”, por exemplo, eram necessários quatro 
caracteres, sendo que os três primeiros tinham valores fonéticos e simulavam a sonoridade 
da palavra “gato” na língua egípcia (Wilson, 2003, p. 23). 

Fig. 5.1: Autor Desconhecido, Evolução do alfabeto, 2004. Fonte: Fischer, S. R., 2004, p. 47.

O último caractere, por sua vez, era a representação visual de um gato sentado com a 
cauda enrolada, ou seja, ajudava a determinar o significado da palavra. Como no sistema 
de escrita hieroglífico não havia representações para as vogais, o sistema de determinativos 
era especialmente útil para diferenciar as palavras homofônicas. É a partir dos 
determinativos que se percebe uma relação mais estreita entre desenho e semântica na 
linguagem escrita, uma das características fundamentais no desenvolvimento dos 
caracteres chineses. A palavra “gato” escrita em hieróglifo é exemplificada na fig. 5.2. Da 
esquerda para direita, os três primeiro caracteres possuem valores fonéticos e definem o som 
da palavra. O último caractere é desprovido de valor fonético e sua função é representar 
visualmente o significado da palavra, auxiliando na compreensão por parte do leitor.
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Fig. 5.2: Autor Desconhecido. Palavra “gato” em hieróglifo egípcio, sem data. Fonte: Wilson, P., 2003, p. 23.

Ao estudar o povo egípcio, fenício e grego, percebe-se que a evolução da escrita no 
Ocidente e Médio Oriente privilegiou a simplicidade e praticidade em desenhar os 
caracteres. Os egípcios usavam os hieróglifos em situações específicas (em monumentos, 
por exemplo), nas quais era desejável beleza decorativa. Porém, para as situações 
cotidianas, o alfabeto hierático, uma espécie de simplificação dos hieróglifos, era utilizado 
pois a economia de traços e detalhes permitia maior velocidade de escrita (Wilson, 2003, 
p. 71). Essa velocidade e praticidade foi o que popularizou a escrita entre os 
comerciantes fenícios, que necessitavam de um sistema de marcações para controle 
dos negócios, mas, diferente dos escribas, não tinham a mesma dedicação e 
preparação teórica, transformando o complexo e numeroso alfabeto pictórico em um 
conjunto simplificado de caracteres de uso prático (Fischer, 2004, p. 90). O Ocidente, 
desde então, abandonou o sistema pictórico e seguiu o caminho da simplicidade nos 
símbolos, que representavam os diferentes sons das línguas, deixando de usar os 
determinativos. 

No Oriente, nas regiões que tiveram influência da escrita chinesa, a história da 
simplicidade não se aplica, ao menos da mesma forma que aconteceu no Ocidente. Apesar 
das adaptações dos caracteres ao longo de milênios, o sistema de escrita chinês permanece 
em uso não apenas na China, mas em outros países, como Hong Kong, Macau, Singapura, 
Malásia, Japão e Coreia (embora de forma muito escassa atualmente). Embora haja 
grandes saltos gráficos no que diz respeito à simplificação ou estilização entre os desenhos 
originais e os mais recentes, a qualidade logográfica, ou a relação imagem/palavra não foi 
totalmente deixada de lado. Os desenhos dos caracteres chineses foram sendo 
modificados para abrigar um número cada vez maior de palavras que surgiam na língua 
oral, já que cada caractere representava uma palavra e não havia um alfabeto para compô-
las. Logo, a livre representação original dos desenhos que retratavam a palavra / ideia foi 
sendo adaptada, principalmente para criar um sistema que poderia simplificar a criação de 
novas palavras com um número limitado de símbolos ou desenhos. A qualidade icônica 
foi-se diluindo vagarosamente em traços de qualidade mais abstrata, mas com valores 
semânticos, que foram, aos poucos, sendo sistematizados. Ao observar os caracteres 
“pântano” e “água” (primeira e quinta coluna da fig. 5.3), nota-se que “pântano” tem 
inserido em seu desenho o caractere “água” (fig. 5.4). Na natureza, um pântano é um 
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terreno rico em vegetação que possui água estagnada, ou de escoamento vagaroso. Os 
traços que representam a água estão cercados por outros traços, transmitindo a ideia de 
água presa, isolada, estagnada, em uma representação literal do que ocorre em um 
pântano na natureza. Na fig. 5.3 pode-se observar que as versões mais antigas dos 
caracteres são apresentadas na primeira linha e seguem em ordem cronológica até a 
última. Os significados da esquerda para direita são: pântano, fogo, trovão, vento, água, 
montanha, terra e céu.

Fig. 5.3: Autor Desconhecido. Evolução dos caracteres chineses, sem data. Fonte: Fischer, S. R., 2004, p. 171.

A inserção desse caractere como parte integrante de outro caractere auxilia na 
compreensão por parte do leitor. A isso dá-se o nome de radical. Laurie Feldman e Witina 
Siok (1999, p. 572) efetuaram pesquisas que demonstram a importância do radical na 
análise semântica de um caractere chinês 32 (será visto em detalhes adiante). Assim, o 
radical é uma estrutura sublexical que compõe um caractere, possuindo um significado 
intrínseco que poderia ser comparado ao morfema dos sistemas de escrita alfabéticos, 
afirmam Feldman e Siok (Idem, p. 561). O desenho do radical, assim como dos caracteres 
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por inteiro, foi sendo gradualmente simplificado, bem como, sua forma original, de 
qualidade icônica para formas abstratas que perderam muito (mas não totalmente) a 
estreita relação de semelhança entre elas e o objeto que representavam.

Fig. 5.4: Autor Desconhecido. Evolução do radical “água” inserido no caractere “pântano”, sem data. Adaptação da figura de 
Fischer, S.R, 2004 por Flávio Hobo

A evolução dos caracteres fez com que os traços fossem modificados; porém, mesmo após 
milênios de desenvolvimento, “água” ainda faz parte da palavra “pântano”. Nota-se que o 
caractere “água” (segunda coluna) apesar da alteração na sua forma e número de traços, 
manteve a estrutura de um traço principal ao meio acompanhado de traços menores em 
ambos os lados; é um desenho que representa de maneira icônica um rio ou a sua 
correnteza. Atualmente, quando colocado no papel de radical, os traços foram 
simplificados e reduzidos sempre que aparecem na área esquerda do caractere.

Fig. 5.5: Tan Huay Peng. Ilustração para caractere “tranquilidade”, 1986. Peng, T. H., 1986, pp. 1, 4. Adaptação por Flávio 
Hobo.

Outros exemplos são a junção do radical 宀 que representa “casa” com o logograma 
“mulher” 女 (que também funciona como radical em outras situações) resultando em 安 
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que significa “calma”, “tranquilidade” que seria o sentimento da mulher ao estar em casa. 
Da mesma forma, ao juntar os caracteres (que também funcionam como radicais em 
outras situações) 力 “força” com 田 “campo de arroz”, resulta em 男 “homem”, ou seja, 
aquele que aplica sua força nos campos de arroz (Peng, 1986, p. ix). Assim, a forma de 
construção das palavras ou ideias usando o sistema de escrita chinês é, primeiramente, 
uma construção visual de significados, antes de ser uma construção puramente fonética 
como o alfabeto latino. A fig. 5.5 é uma representação ilustrativa da evolução do caractere 
“mulher”, à esquerda e o caractere “tranquilidade”, à direita, na parte superior. A ilustração 
mostra uma mulher dentro de casa. Já na fig. 5.6 vê-se a representação ilustrativa da 
formação dos caracteres “força” e “campo de arroz”, à esquerda, e o caractere resultante, 
“homem”, à direita.

Fig. 5.6: Tan Huay Peng. Ilustração para caractere “Homem”, 1986. Peng, T. H., 1986, pp. 22, 24. Adaptação por Flávio 
Hobo.

Exatamente por não ser um sistema de escrita fonético e não possuir um alfabeto, a curva 
de aprendizagem tanto da língua chinesa, como japonesa, é mais acentuada do que as 
línguas de origem latina. O processo mnemônico é intenso e vagaroso devido aos milhares 
de caracteres existentes. Métodos menos ortodoxos e mais criativos utilizam uma história 
gráfica para cada caractere para ajudar na memorização (fig. 5.5 e fig. 5.6).

Como é possível constatar, apesar de terem sido modificados e simplificados desde sua 
concepção, há caracteres chineses que ainda possuem resquícios de proximidade pictórica 
em relação ao objeto que procuram representar (embora seja necessário um paciente 
exercício de abstração para perceber a relação entre caractere e objeto). Aliás, foi pela 
abstração e simplificação de formas do mundo material que esses caracteres foram 
concebidos. Pode-se afirmar que há na elaboração desses caracteres, considerando a época 
que foram desenvolvidos, um planejamento visual e organização funcional característico 
do que se conhece atualmente por design visual. As ilustrações das figuras 5.5 e 5.6 não 
explicam histórica ou cientificamente as origens desses caracteres, mas os traduzem em 
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ilustrações e reconstroem a relação de semelhança icônica entre si. A linguagem falada na 
China foi graficamente sistematizada para a escrita através da percepção visual do mundo, 
deixando para segundo plano, ao longo do seu desenvolvimento, a possibilidade do 
sistema silábico, como o desenvolvido no Japão através do hiragana e katakana e o hangul, 
desenvolvido na Coreia para substituir os sistema chinês. 

No Japão, os caracteres chineses receberam o nome de kanji. Segundo Henry Rogers 
(2005, p. 50), esses caracteres foram introduzidos no Japão em torno do século III EC, 
através da Coreia, e foram os próprios coreanos, que já estavam familiarizados com os 
caracteres chineses, que iniciaram os japoneses nessa linguagem escrita.

O Japão, historicamente, possui grande abertura para absorver influências externas, 
algumas vezes sendo até mesmo acusado pelo estudioso dos assuntos japoneses, Basil Hall 
Chamberlain, como uma “nação de imitadores”, na qual pouca coisa foi genuinamente 
criada lá (Thornton, 1991, p. 13). É uma afirmação com algum grau de polêmica, porém, 
no âmbito do sistema de escrita, os japoneses criaram dois sistemas silábicos para auxiliar 
nas inflexões verbais e demais funções gramaticais inerentes à língua japonesa, e que o 
sistema de escrita chinês não contemplava. Uma das criações mais relevantes da língua 
escrita japonesa,  no que diz respeito à percepção das imagens são esses referidos alfabetos 
silábicos (hiragana e katakana), usados em conjunto com um sistema logográfico de 
escrita (kanji).

É no âmbito da ilustração e do design que o kanji e os kana adquirem qualidades gráficas 
mais significantes. Em relação ao kana, há um estilo de ilustração produzida 
historicamente em xilogravura conhecida como moji-e (fig. 5.7), que em uma traduzido 
significa “desenho com caracteres”. Segundo Margarita Winkel (2010, p. 31), os moji-e 
eram uma forma de jogos de palavras que usavam os traços dos caracteres kana para 
representar iconicamente o objeto que a palavra descreve. Ainda segundo Winkel (Ibid.), 
os sofisticados métodos e a enorme quantidade de xilogravuras para fins de publicidade 
comercial colocam em evidência a   literacia visual que os japoneses possuíam já há muitos 
séculos. Na fig. 5.7 observa-se que há uma recorrente relação entre imagem e texto nas 
artes japonesas (pintura e xilogravura, principalmente). Na imagem do homem com a 
mala é possível ler no contorno da ilustração “Fujinomaruya”. A coluna (a) identifica os 
caracteres originais, a coluna (b) rotaciona-os para sua posição correta, a coluna (c) 
mostra sua forma atual (com exceção da sílaba “no”) e a coluna (d), a sua leitura em 
caracteres romanos.
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Fig. 5.7: Autor Desconhecido. Exemplo de moji-e, 2010. Winkel, M. In: Voogt, A. and Finkel, I. ,2010, p. 32.

O moji-e teria surgido por volta do período Edo, a partir da integração cada vez maior 
entre as imagens e palavras que faziam parte desses anúncios. O moji-e tem uma natureza 
diferente das ilustrações de Tan Peng sobre os caracteres chineses (fig. 5.5 e 5.6), 
principalmente no que diz respeito à semântica. A natureza silábica do kana não permite 
a transcrição semântica de natureza gráfica para a forma do caractere. As sílabas do kana 
representam apenas sons e não possuem significados intrínsecos. É um sistema reduzido 
de caracteres, com poucas dezenas de elementos, enquanto os kanjis são milhares.

A forma de pensar e interpretar a realidade em sinais é uma capacidade humana de alta 
especialização. Um dos sistemas de escrita mais antigo, o sistema logográfico chinês, 
continua em uso ainda hoje em alguns países asiáticos, especificamente no Japão. A 
cultura visual japonesa adotou os caracteres em suas artes visuais e atualmente explora o 
kanji de forma gráfica, atribuindo uma natureza que extrapola o limite da representação 
da palavra para se tornar uma quase ilustração. Esse fenômeno não é realizável com a 
mesma eficiência no design gráfico dos países que utilizam os sistemas fonéticos ou 
silábicos nas quais os caracteres possuem apenas representação sonora, sem um significado 
ou conceito diretamente associado. Contudo, a estilização de palavras (grupo de 
caracteres) é possível teoricamente em todas as línguas escritas e o estudo mais 
aprofundado do caso japonês pode indicar caminhos criativos para essa possibilidade.
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Sobre os Sistemas de Escrita e suas Formas: Hiragana, Katakana, Kanji e Rōmaji 
Atualmente existem no Japão quatro diferentes formas de escrita. O hiragana e o 
katakana  (diferentes exemplos da sílaba “a” podem ser vistos na fig. 5.8) são sistemas de 
escritas silábicos abrangendo 46 sílabas cada um. São originários a partir de partes ou 
adaptações de kanji que tinham os sons que se pretendia relacionar com os caracteres em 
hiragana ou katakana. Winkel (2010, p. 28), inclusive, mostra o kanji que originou cada 
um dos caracteres silábicos do hiragana e katakana. Ambos possuem as mesmas sílabas, 
porém escritas de maneiras diferentes. O kanji é um sistema de escrita logográfico que 
desenvolveu-se a partir dos caracteres chineses. Apesar de possuir sons, sua leitura 
depende do contexto em que o caractere se encontra e cada um dos caracteres possui um 
significado por si só. A mistura de caracteres também forma novos significados. O 
número de kanji no uso diário ultrapassa os dois mil caracteres. O rōmaji é o nome dado 
aos caracteres romanos e que são utilizados em português, inglês, espanhol, francês etc.  

Fig. 5.8: Autor Desconhecido. Estudo em hiragana e katakana, sem data. Fonte: Weisenfeld, 2011, p. 832.

A diversidade gráfica do sistema de escrita japonês é numericamente superior ao sistema 
de escrita latino. São 214 radicais que formam os milhares de kanji, 46 sílabas que 
formam o katakana e outras 46 que formam o hiragana, completando um universo de 
298 itens primários que são utilizados para a comunicação integral da língua japonesa 
escrita. Junta-se à esses itens a possibilidade de escrever em duas direções distintas 
(vertical e horizontal), a possibilidade de escrever a mesma palavra nos diferentes tipos de 
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escrita (ex: 猫, ねこ, ネコ ou neko) e também a livre combinação entre os caracteres em 
kanji, katakana, hiragana e rōmaji em uma sentença simples (ex: あの人はTom Jobimの
サンバを大好き) (fig. 5.9). Segundo Fischer (2004, p. 195), a língua japonesa apresenta 
provavelmente a mais complexa forma de escrita conhecida, refletindo, de acordo com as 
palavras de Fischer, a complexidade da própria sociedade japonesa.

Os anúncios japoneses procuram atrair a atenção pelo estado de espírito e emoção; e a 
forma em que a mensagem é escrita, tanto pela escolha do alfabeto usado, como a maneira 
que as palavras são desenhadas, são partes importantes na comunicação visual (Igarashi, 
2007, p. 111). A língua escrita japonesa pode ser considerada um elemento gráfico de 
comunicação, com peso visual e semântico equivalente. Através das suas possibilidades em 
combinar quatro diferentes alfabetos em duas direções diferentes e também na viabilidade 
em quebrar as regras de etiqueta para o uso de cada alfabeto. Como afirma Bartal (2013, 
p. 57-8), a forma da letra por si só já carrega grande carga significativa, pois 
tradicionalmente usavam-se diferentes tipos, formas e estilos de caracteres para diferentes 
recintos e eventos (restaurante, teatro kabuki, anúncios de sumō). Além da ambiência que 
esses caracteres proporcionam, a mistura moderna entre os diferentes alfabetos cria um 
jogo intelectual e possibilidades gramaticais com grande flexibilidade. 

Para os japoneses, o tipo de alfabeto utilizado em uma peça publicitária independente do 
tipo de mídia, tem influência na percepção da mensagem e, consequentemente, na 
percepção do produto. Pelo seu contexto histórico o kanji, alfabeto logográfico de origem 
chinesa, é utilizado em situações formais ou onde a tradição é uma qualidade a ser 
invocada; enquanto o uso de palavras estrangeiras, tanto em rōmaji como em katakana, 
evocam uma ideia de contemporaneidade e espírito jovem (Igarashi, 2007, p. 108). 
Apesar disso, atualmente a maior liberdade na manipulação tipográfica cria situações em 
que mesmo o kanji tenha  apelo visual contemporâneo. Ou seja, o kanji tem um apelo às 
tradições e tem preferência de uso nessas situações; contudo, é livremente utilizado em 
qualquer situação.

Como visto anteriormente, no capítulo “Influências Visuais Aplicadas ao Design Gráfico 
Japonês”, através das palavras de John Sherry e Eduardo Camargo (1987, p. 177), o uso do 
katakana em situações inusitadas é um exemplo de subversão visual, pois há no Japão um 
senso comum para o uso de cada uma das quatro diferentes formas de escrita. No estilo de 
escrita kawaii, faz-se muito uso de hiragana, propiciando ao texto um caráter mais 
infantilizado. Para os japoneses, o tipo de alfabeto utilizado em uma peça publicitária, seja 
ela gráfica ou não, influencia na percepção da mensagem e isso acarreta consequências 
para o produto ou serviço em questão. Ao usar kanji, pode-se dizer que o grau de 
formalidade é máximo, enquanto ao usar o garaigo (estrangeirismo), palavras importadas 
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escritas tanto em rōmaji como em katakana, a intenção do anunciante é passar uma ideia 
de contemporaneidade e espírito jovem (Igarashi, 2007, p. 108).

Fig. 5.9: Mistura de quatro diferentes formas de escrita japonesa em uma mesma frase. Por Flávio Hobo.

Há evidências de que a interpretação do kanji e do hiragana / katakana (ambos, daqui em 
diante, denominados “kana”) acontecem em regiões diferentes do cérebro. Nakamura et 
al. (2005, p. 962) sugerem que a interpretação do kanji pelo cérebro demanda processos 
mais globais, ativando, entre outras, área do gírus fusiforme no lado direito de cérebro. 
Cita também que é necessário utilizar áreas especializadas no reconhecimento, não 
apenas de palavras, mas de objetos complexos como faces humanas. O kanji, por sua 
natureza logográfica, permite que seu significado semântico seja descodificado sem a 
mediação fonética, algo que não ocorre ao lidar com o sistema escrito silábicos. Isso pode 
ser comparado à descodificação de desenhos, em que a ilustração de um gato pode ser 
compreendida sem contudo saber o sentido fonético de tal desenho. Outras evidências da 
diferenciação que o cérebro faz entre o kanji e o kana pode ser visto na investigação de 
Mitsuru Kawamura et al. (1987, p. 1129), ao concluir que há áreas distintas do cérebro 
para a interpretação de cada uma dessas formas de escrita e que pacientes com lesões na 
parte posterior do gírus temporal esquerdo tem algum grau de agrafia na leitura e escrita 
do kanji. Uma das razões é a função de memória visual das palavras, que é mais específica 
no kanji do que nos caracteres silábicos. Outras investigações que também corroboram 
com essas conclusões a respeito da escrita logográfica, especificamente o kanji, são de 
autoria de Leonor Scliar-Cabral (2010, p. 44), que aponta para processos ocasionais no 
lado direito do córtex occipital ventral, e Coderre et al. (2010, p. 3), que acusa atividades 
no córtex cerebral, particularmente na área do gírus fusiforme (também responsável pelo 
reconhecimento de emoções faciais). Ainda, Coderre et al. (2010, p. 4), na sua 
investigação sobre a percepção de números em kana, kanji e caracteres arábicos, 
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demonstrou que pessoas sujeitas a leitura em kana, alfabeto silábico japonês, 
demonstravam processos cerebrais diferentes que a leitura em números arábicos e kanji, 
apontando que os dois últimos não possuem forte conexão fonológica como o kana. 
Dessa forma, o processo de leitura partia do estímulo visual diretamente para a 
representação semântica do número, no caso do kanji e números arábicos. Por sua vez, a 
leitura de números em kana produzia uma tradução fonética anterior à criação de uma 
representação semântica. 

Esses estudos sugerem que os kanji tem um processo visual mais direto ao cérebro que as 
palavras escritas no sistema alfabético. O que para a comunicação visual pode representar 
uma vantagem, tanto na questão de volume de mensagens absorção quanto de 
atratividade visual do texto. Há um espaço para investigação em relação à linguagem 
logográfica e suas eventuais consequências na comunicação visual. Ou mesmo uma 
possível investigação se intervenções ou ornamentações nas palavras do alfabeto silábico 
podem influenciar áreas do cérebro mais dedicadas à imagem, de forma diferente que 
palavras sem tratamento gráfico. Esses assuntos, embora de interesse investigativo ao 
design gráfico japonês, não terão espaço nesta investigação, devido a sua complexidade. 
Aqui, limitar-se-á a considerar o fato de que a escrita em kanji possui formas alternativas 
de processamento cerebral diferente das escritas alfabéticas (caso comum para os 
ocidentais), nomeadamente o fato da questão da escrita ser compreendida com um 
diálogo neurológico mais direto entre áreas visuais e semânticas e menos atividades nas 
partes ligadas ao som das palavras.

O kanji desenvolveu-se a partir do hànzi, que foi criado na China e posteriormente 
utilizado e adaptado pelos japoneses. Não há um consenso sobre a origem da língua 
chinesa e sobre a origem desse sistema de escrita logográfico. Igarashi (2007, p. 16) 
considera as evidências arqueológicas, que datam do ano 3400 AEC. Já Johan Björkstén 
(1994, p. ix), apesar de reconhecer que há indícios do que viriam a ser os caracteres 
chineses já na era pré-histórica, não considera que era um sistema de escrita completo 
nesse período. Fischer (2004, p. 24), em sua investigação, cita manifestações escritas por 
volta de 4000AEC, embora ele mesmo afirme que muitos historiadores consideram 
seguro para considerar o surgimento de um sistema de escrita íntegro o ano de 2000AEC. 
Peng (1986, p. iii) sugere que a lenda mais aceita acerca da origem da escrita chinesa é a de 
que Cāng Jí, um dos ministros do imperador Huáng Dì, observava as pegadas deixadas 
pelos animais e as formas distintas que cada uma delas tinha. Cāng Jí conseguia distinguir 
os animais por essa relação indicial e isso serviu de inspiração para criar um sistema que 
usaria as formas estilizadas dos objetos para representá-los num sistema escrito. Deu-se 
origem a um sistema de escrita logográfico na qual cada imagem/caractere representava 
uma palavra ou ideia.
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O kanji pode ter várias leituras diferentes e são formados (não exclusivamente) por 
radicais que auxiliam na memorização, leitura e organização dos milhares de caracteres. 
Os radicais são sinais gráficos que compõem qualquer kanji. No sistema de escrita japonês 
existem ao todo 214 radicais. Alguns possuem significados e auxiliam na memorização e 
interpretação do kanji. Os radicais servem também para organizar os kanji em grupos: os 
caracteres que possuem radicais em comum são organizados em grupos e em seguida 
colocados por ordem, de acordo com a quantidade de traços. 

Os radicais são importantes no reconhecimento e na compreensão do kanji (identificam-
se conjuntos de radicais ao invés de traços soltos ao observar esses caracteres). Há milhares 
de caracteres no sistema de escrita logográfico japonês que possuem significados que se 
relacionam diretamente com seu radical primário, contudo isso não é regra. Há também 
alguns radicais que são kanji por si só.

Cada kanji é composto por um ou mais radicais que são elementos que auxiliam na 
compreensão, leitura, memorização e como uma forma de indexação dos caracteres em 
kanji. Esses radicais podem, até certo ponto, serem comparados aos morfemas, 
unidades semânticas mínimas de uma palavra. Feldman & Siok (1999, p. 561) 
utilizaram investigações de diversos autores para argumentar que os caracteres chineses 
(os kanji são parte integrante desse meio) não são processados como um único bloco de 
desenho, mas sim pela análise semântica dos radicais que formam o caractere. Seus 
argumentos sobre a relação dos radicais na linguagem logográfica e os morfemas na 
linguagem alfabética são construídos segundo autores  que nos anos 1980 e 1990 se 
debruçaram sobre questões linguísticas. 

Ao considerar sua função, forma e significado na composição do kanji, os radicais 
possuem potencial criativo para intervenções gráficas por parte do designer. Basicamente 
essas customizações criativas são comuns em três vertentes: customizações icônicas, 
customizações subjetivas/artísticas/plásticas e simplificação ou ornamentação. Os radicais 
servem também para organizar os kanji em grupos: os caracteres que possuem radicais em 
comum são organizados em grupos e em seguida colocados por ordem, de acordo com a 
quantidade de traços. É normal o kanji possuir mais de um radical em sua composição, 
logo esse sistema de organização possui limitações. É importante conhecer as posições em 
que um radical pode aparecer em um kanji. São sete ao todo, nomeadamente: hen 
(esquerda), tsukuri (direita), kanmuri (topo), ashi (base), tare (esquerda e topo), nyou 
(esquerda e base) e kamae (ao redor). Há também alguns radicais que são kanji por si só.

Os radicais são importantes na compreensão do kanji. Há numerosos caracteres no 
sistema de escrita logográfico japonês que possuem significados que se relacionam 
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diretamente com seu radical primário; por exemplo, o kanji 女 significa “mulher”, mas 
também é radical de 妃 “princesa”, 娼 “prostituta”, 妹 “irmã mais nova”, 妊 “gravidez”, 
entre outros. Estão todos, de forma mais ou menos direta, relacionados à ideia de 
mulher. Contudo, não é sempre que o radical em um kanji está relacionado 
diretamente com o significado global, mas acontece com frequência.

Assim, o caractere em si é o significado e os radicais são estruturas sublexicais que compõe 
o caractere. Feldman & Siok (1999, p. 561) classificam os radicais e suas ocorrências nos 
caracteres como transparentes e opacos. O radical é considerado transparente quando 
fornece sugestões semânticas ao caractere, auxiliando na sua compreensão e, por outro, 
lado é considerado opaco quando sua presença não auxilia na compreensão do caractere. 
Feldman & Siok (1999, p. 561) consideram que a função do radical no sistema de escrita 
chinês, e, por conseguinte, os kanji no sistema de escrita japonês, pode ser comparada à 
função dos morfemas no sistema de escrita alfabético e das línguas flexivas. Por exemplo, a 
palavra em português “inconclusivo” é uma palavra composta por três morfemas: 
“in” (prefixo), “conclus” (radical), e “ivo” (sufixo). Cada um desses elementos possuem 
significados próprios e não podem mais ser fragmentados.  

Estudos de Casos Acerca do Kanji na Comunicação Visual Japonesa

Os radicais que compõem os kanji possuem funções de indexação e muitas vezes de 
auxílio mnemônico. São elementos fundamentais que não podem mais ser decompostos. 
Os gráficos customizados substituem um elemento ou parte do caractere que já é 
conhecido devido a memorização do kanji e não necessariamente interfere gravemente na 
leitura do caractere. Aliás, a “leitura” do kanji depende de memorização dos seus possíveis 
sons, pois não há em sua composição qualquer representação visual que indique fonemas, 
trata-se de um sistema de escrita logográfica, afinal. Essas intervenções gráficas, apesar de 
indicativas e lúdicas, não são capazes de indicar o significado de um caractere para alguém 
que a priori o desconhece. No caso da fig. 5.10, o caractere para “ouvir”, “escutar”, é 
apresentado com intervenções gráficas que estreitam a relação entre forma e significado. 
O caractere é composto por dois radicais: em preto, ilustrado como se se tratassem de 
fones, o radical para “espaço” e, em bege, o caractere que representa “orelha”. A leitura a ser 
feita dessa ilustração, considerando o trabalho de intervenção feita no caractere, seria de 
fones colocados ao lado da orelha, transmitindo a ideia de escutar algo. 
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Fig. 5.10: Autor  Desconhecido. Ilustração de kanji para a palavra “escutar”, 1988. Fonte: Upper & Lower Case: 
International Journal of Typographics (1988) v.15, n.3, p.42.

Fig. 5.11: Autor Desconhecido. Pôster para evento K-ADC, 2012. Fonte: http://k-adc.net/project/kadc-award-2012/ 
(acesso em 12 de novembro de 2013).

Um exemplo desse tipo de intervenção gráfica, criada para acentuar a semântica, tanto do 
caractere como da mensagem visual da peça na sua integridade, pode ser vista no exemplo 
a seguir (fig. 5.11). O Kyushu Art Directors Club promove anualmente um festival 
para premiar os diretores de arte da região de Kyushu. No material de divulgação 
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de 2012 há um exemplo desse tipo de caracterização temática de um caracteres 
específico, no caso, 雨 (chuva).

O título do pôster, em uma tradução livre, diz “Faça chuva ou faça sol” e na parte superior 
“geralmente chove, não é mesmo?”. Os detalhes do caractere original foram respeitados 
para adaptá-lo a uma ilustração. A inclinação das quatro gotas de chuva e a curva do cabo 
branco condizem com os detalhes formais do caractere original. A parte superior do kanji, 
que é um traço horizontal, foi substituído por uma ilustração icônica de um guarda-
chuva; contudo sua horizontalidade está em conformidade formal com o caractere 
original. A mesma forma da gota d’água que aparece nos kanjis também está presente nos 
caracteres romanos em branco na parte inferior, nomeadamente D, R, D e 0. Entretanto, 
a integração dessas ilustrações em forma de gota é mais válida ao caractere 雨 (chuva) por 
causa da sua semântica do que nas letras romanas.  

De forma geral, palavras escritas, por ser um tipo de desenho, são também passíveis de 
intervenções como as vistas até o momento. Entretanto, quando considera-se apenas um 
caractere (a letra, nas escritas ocidentais), esse tipo de intervenção gráfica-semântica passa 
a não ser possível, pois não há significados nas letras, apenas representação de som. No 
caso dos numerais arábicos, a situação torna-se distinta, pois o caractere possui em si um 
significado de quantidade e, a semelhança do kanji, pode gerar intervenções gráficas que 
exploram de maneira criativa o significado do caractere. 

Fig. 5.12. Estudo de um logotipo tipográfico utilizando a palavra “OLHO”. Por Flávio Hobo.

No exemplo da fig. 5.12 adicionou-se dois círculos no interior das letras “O” para criar 
uma imagem que corresponde semanticamente ao significado da palavra. Aumentou-se as   
dimensões das letras em questão para enfatizar a intervenção gráfica e a relação icônica 
com olhos. Nesse caso, aproveita-se a forma da letra para criar intervenções com a 
finalidade de ilustrar a palavra, porém, essas intervenções fazem sentido apenas dentro de 
um conjunto de letras, ou seja, quando intervém-se na palavra. Não se pode excluir as 
letras “LH” uma vez que não há significado algum em “OO”.
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A questão que se coloca nesse ponto é se essa característica linguística influencia na 
preferência e, consequentemente, na frequência em que soluções dessa natureza são 
utilizadas no Japão, em relação ao lugares que tem um alfabeto não logográfico. Colocado 
de outra forma: o sistema logográfico, especificamente o kanji, fomenta ou facilita a 
intervenção gráfica de caráter semântico como solução visual na área do design gráfico? 
Esta investigação não poderá fornecer uma resposta para essa pergunta, pois é necessário 
uma investigação teórica mais abrangente sobre o tema da tipografia e escrita além de uma 
investigação quantitativa de casos em que tal fenômeno ocorre no Japão e 
internacionalmente. No âmbito desta investigação, o ponto a deixar claro é que a carga 
semântica de cada caractere do kanji contém em si um significado completo e é passível de 
intervenção gráfica consoante a esse significado. Essa possibilidade é ilustrada a seguir.

A série de pôsteres do designer Junya Kamada (1976–), para a conscientização na recolha 
das sujeiras dos cães (fig. 5.13), é um exemplo de como simples intervenções gráficas em 
um único caractere podem ser efetivas para comunicar uma ideia com soluções 
minimalistas para criar metáforas visuais.

Fig. 5.13: Junya Kamada, Pôster “No Dog Dropings”, 2006. Fonte: Fukuda, 2007, imagem nº 62.

Kamada utilizou o caractere cão (犬 em japonês) e com uma pequena estilização na forma 
e na cor em um dos traços, a mensagem da campanha inseriu-se elegantemente no 
caractere cão superando, assim, sua função puramente linguística. Contudo, segundo as 
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investigações de Coderre et al. (2010), vista anteriormente, a interpretação fonética não 
entra em ação nessa situação, abrindo então a possibilidade de a interpretação semântica 
dar-se de forma direta. Pode-se dizer que o caractere “cão” funciona como uma ilustração 
nesse pôster e a mensagem da campanha está também representada graficamente nessa 
ilustração. A mensagem visual limita-se apenas a esse jogo de significado entre o caractere 
e a ilustração que o mesmo representa.

Nas versões seguintes (b) e (c), pode-se ler o texto “犬の落とし物は、人の忘れ物で
す” em tradução livre para o português algo como “Os objetos perdidos dos cães são os 
objetos esquecidos pelas pessoas” (fig. 5.14). Com o prévio conhecimento do pôster 
anterior, a interpretação desse pôster passa a ser facilitada. Em (b) a interpretação pode ser 
ainda mais complexa devido à transparência na linha horizontal do caractere. Dessa forma 
obtém-se dois caracteres sobrepostos e ambos passíveis de serem compreendidos (犬 “cão” 
e 人 “pessoa”). Uma possível leitura dessa imagem é a representação da ação de recolher a 
sujeira deixada pelo cão, considerando que o caractere “pessoa” está intacto, já que a linha 
horizontal que faz parte do caractere “cão”, possui um tom mais claro e o traço castanho 
(acima à direita) perde sua função original na formação do caractere “cão” para se tornar 
uma representação icônica do material canino junto à “pessoa” 人. Finalmente em (c) a 
mensagem gráfica sutilmente responsabiliza a pessoa (人) pela imensa quantidade de 
“objetos perdidos dos cães”, representada pela imagem já consagrada do primeiro pôster 
da série (a). Já aqui o traço horizontal desaparece, o que torna a leitura do caractere clara e 
precisa.

Fig. 5.14: Junya Kamada. Montagem com os pôsteres da campanha “No Dog Droppings”, 2007. Fonte:  http://
odori.univnet.jp/teachers/kamada_junya_2 (acesso em 10 de setembro de 2012)

Logotipo é um elemento no design gráfico que possui nuanças comunicativas complexas. 
É desejável que um logotipo tenha leitura clara, suficientemente simples, para que seja 
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facilmente reconhecido, ser equilibrado, criativo e ser o veículo que irá agregar os valores 
de uma empresa ou produto. A tipografia é elemento fundamental em um logotipo, não 
apenas por transmitir ao público o nome da empresa, mas também porque a forma como 
os caracteres são trabalhados já indica um direcionamento no estilo da empresa (moderna, 
tradicional, inovadora, familiar, corporativa, jovem, audaz etc). Não é incomum logotipos 
criados com caracteres apenas, sem nenhum símbolo gráfico de suporte. No entanto, o 
contrário, ou seja, a empresa apresentar um logotipo sem texto algum, é raro.

O logotipo a seguir (fig. 5.15) pertence a uma loja/restaurante chamado “Tonkatsu” do 
grupo KYK que é especializada em tonkatsu (espécie de carne de porco à milanesa ao 
estilo japonês). O logotipo em questão é dividido em duas partes: na parte superior há o 
símbolo e na inferior encontra-se a parte textual (lê-se “tonkatsu” em hiragana, seguido de 
KYK em rōmaji). Entretanto, é no símbolo que encontra-se a parte de maior sofisticação 
gráfica, através do uso dos caracteres japoneses. A ilustração do porco foi criada através de 
um arranjo sofisticado das sílabas em hiragana que formam o nome da própria marca 
Tonkatsu. Como pode-se observar na parte inferior do logotipo, as sílabas em questão são 
と, ん, か e つ. A primeira sílaba “to” foi a que sofreu a maior modificação em sua forma, 
sendo de difícil reconhecimento; contudo, a sua forma está integralmente representada 
pelo contorno do rosto do porco e pela orelha acima do olho. As outras sílabas sofreram 
apenas pequenas modificações para criar a silhueta de um porco. 

Fig. 5.15: Autor Desconhecido. Logotipo Tonkatsu KYK, sem data. Fonte: http://www.tonkatu-kyk.co.jp/tonkatu (acesso 
em 15 de janeiro de 2014).

Mesmo com a sílaba “to” descaracterizada, a leitura integral da palavra tonkatsu é auxiliada 
pela própria ilustração do porco que, graficamente, dá ao público o caminho para decifrar 
o logotipo, seu conteúdo e desencadeia a apreciação estética desse trabalho.

Na fig. 5.16 pode-se identificar melhor a anatomia do logotipo e o arranjo das sílabas. Na 
parte de cima as sílabas em hiragana, e logo abaixo os caracteres do logotipo 
reorganizados para facilitar a identificação. 
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Fig 5.16: Estudo dos caracteres do logotipo Tonkatsu KYK. Por Flávio Hobo.

Como visto anteriormente neste capítulo, esse estilo de ilustração que utiliza caracteres 
quase integralmente, chama-se moji-e (fig. 5.7). É curioso observar o mesmo método para 
identificar um estabelecimento comercial ao público desde, pelo menos, o século XVII. O 
caracter tradicional e a linguagem contemporânea na comunicação visual japonesa se 
fazem presente nesse trabalho.

Ainda, como uma espécie de moji-e mas com formas abstratas, há logotipos tipográficos 
com manipulações extremas na forma dos caracteres e que são desenhados como símbolos 
de cidades no Japão. No capítulo sobre kawaii foi visto que é comum as cidades criarem 
mascotes para representarem-se no âmbito turístico; os logotipos, por sua vez, funcionam 
como uma forma de identidade mais séria, ao estilo dos tradicionais emblemas familiares 
japoneses kamon, no entanto com uma utilização tipográfica mais presente.

Dentre inúmeros exemplos de logotipos municipais, será selecionado para exemplificar 
essa característica japonesa em ilustrar com caracteres, o logotipo da cidade de Kamagaya 
na região de Chiba (fig. 5.17).

Fig. 5.17: Autor desconhecido, Logotipo da cidade de Kamagaya, sem data. Fonte: www.city.kamagaya.chiba.jp/gikai/
gikai.html (acesso: 24 de março de 2014). 

Para melhor leitura e identificação dos caracteres, o logotipo foi desconstruído de forma a 
ter as sílabas em sequência horizontal (fig. 5.18).
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Fig 5.18: Estudo dos caracteres do logotipo da cidade de Kamagaya. Por Flávio Hobo

O logo foi criado utilizando caracteres em katakana, de natureza formal mais geométrica. 
Os nomes das cidades japonesas são normalmente escritos em kanji, mas é também 
comum utilizar o katakana para criar esses logotipos. Cria-se assim formas abstratas, mas 
com significados intrínsecos uma vez que a palavra é a forma em si. Apesar de menos 
figurativo, é uma forma de moji-e.  

É importante esclarecer que no caso japonês há à disposição dos designers dois alfabetos 
silábicos para criar esses logotipos tipográficos, em um total de dois conjuntos, com 46 
sílabas cada um. O alfabeto latino, em comparação, possui 26 letras (caso sejam 
considerados as variantes maiúsculas e minúsculas o total sobe, mas não chega a dobrar, 
pois há versões maiúsculas que são idênticas às minúsculas, exceto pelo tamanho).

Novamente, coloca-se em questão se essa variedade de caracteres poderia influenciar uma 
eventual popularidade no uso de caracteres para criar ilustrações e logotipos. O exemplo 
da fig. 5.18 é apenas um entre tantos exemplos que são criados para as cidades japonesas. 
Ao menos no universo dos caracteres não logográficos, há uma proximidade maior 
entre o Japão e os países ocidentais no que diz respeito à manipulação gráfica de 
caracteres para produzir logotipos. O logotipo da banda inglesa Plaid (fig. 5.19) foi 
reformulado em 2014 é um desses casos.

Percebe-se o trabalho gráfico para criar uma forma abstrata e manter a leitura dos 
elementos que compões esse logotipo 33 . No caso de caracteres não logográficos as 
possibilidades criativas ficam mais próximas, ou seja, pela menor densidade de informação 
das letras e sílabas, os elementos que fazem parte do símbolo tendem a ser mais 
numerosos. Com isso, o trabalho do designer gráfico em manter a integridade da leitura 
ganha complexidade.
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Fig. 5.19. Autor desconhecido, Logotipo da banda Plaid, 2014. Fonte: http://www.plaid.co.uk (acesso 14 de março de 
2014).

A tradição do moji-e e dos emblemas kamon no Japão são dois fortes indícios para explicar 
essa popularidade em relação aos países ocidentais. Também a dificuldade em produzir 
tipos móveis para a língua japonesa, devido aos milhares de caracteres necessários para a 
escrita, pode ter influenciado a exploração tipográfica pois, como explica Weisenfeld 
(2011, p. 831), por ser dispendiosa a produção dos tipos e a desvantagem dos tipos 
móveis em comunicar através de suas formas, o desenho caligráfico feito à mão fomentou 
a criatividade e a expressividade tipográfica. Ou seja, manteve-se por um período maior o 
papel artesanal da caligrafia, sendo substituído definitivamente somente após o advento 
da tipografia digital.

Voltando ao uso do kanji, e mudando a característica na forma de intervir graficamente 
nos caracteres, cita-se agora o logotipo para o evento Art Fair Tokyo, que foi criado em 
2005 com a proposta de ser um evento para promover a arte e seu mercado doméstico e 
internacional (fig. 5.20). O logotipo é totalmente tipográfico e mistura, assim como o 
exemplo anterior do Tonkatsu, dois alfabetos: kanji e rōmaji. O logotipo criado por 
Masayoshi Kodaira (1970–), segundo o website Cut & Paste (2012), foi sofrendo 
intervenções gráficas nos anos subsequentes. Sua identidade é orgânica, não é um 
logotipo fixo (a exemplo do logo da EDP, de Portugal). Contudo, mantêm-se inalteradas 
as partes que possuem fragmentos do kanji da palavra “Tōkyō” ou 東京, na sua grafia 
original.  

As partes que foram subtraídas dos caracteres que compõe o logo são, em ambos os 
caracteres, são formas retangulares em sua essência. Graficamente falando, os retângulos 
continuam presentes através da grelha que abriga o texto com o nome do evento “Art 
Fair” e “Tokyo” distribuído em duas linhas. Assim, o foco para compreender os caracteres 
está nas características visíveis nas extremidades. Tanto na parte superior como inferior, há 
sutilezas que distinguem bem cada um dos caracteres, como o traço vertical, que 
ultrapassa a linha horizontal superior, e as linhas diagonais, que se tocam (ambas 
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características no primeiro caracteres). Também, o fato do nome do evento estar inserido 
no logotipo ajuda a identificar os caracteres em kanji, que mesmo incompletos, são 
reconhecíveis, tanto pela dica textual como pelas características gráficas acima 
mencionadas.

Fig. 5.20. Masayoshi Kodaira. Logotipo para Art Fair Tokyo, 2005. Fonte: http://artfairtokyo.com (acesso em 11 de 
janeiro de 2013).

As variações do logotipo procuram obedecer a um espaço retangular que é utilizado para 
o nome do evento. É um espaço que está aberto para a criatividade, especialmente nas 
edições seguintes, quando o evento e o logotipo já estavam estabelecidos e 
suficientemente conhecido pelo público. Mais recentemente, em 2014, os caracteres 
também passaram a ter intervenções, embora respeitasse a forma do kanji original (fig. 
5.21). Uma versão alternativa de 2014 inverte as áreas de intervenção, mantendo o nome 
do evento em sua tipografia original, mas modificando os fragmentos dos caracteres com 
imagens de tintas, em uma referência à arte da pintura (fig. 5.22).

Mesmo com cerca de metade do caractere apagado, a compreensão da palavra ainda é 
possível, pois além de manter a identidade retangular no centro de ambos os caracteres, 
Kodaira não modificou os detalhes dos caracteres, mantendo-os intactos na sua 
identidade tipográfica. É possível notar um pequeno desalinhamento nos traços 
horizontais entre os caracteres. Essa é uma característica não desejável na comunicação 
visual, mas necessária para manter o máximo de informação kanji original. Trata-se de 
um logo totalmente tipográfico, mas com elementos que podem ser considerados 
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gráficos (traços incompletos dos caracteres). A palavra é transformada em linhas de 
natureza gráfica. 

Fig. 5.21: Masayoshi Kodaira. Pôster para Art Fair Tokyo, 2005. Fonte: http://httttp.jugem.jp/?eid=1303 (acesso em 11 
de janeiro de 2014).

A eventual substituição de uma parte do caractere por uma forma geométrica ocorre com 
frequência, tanto na língua japonesa quanto com as línguas ocidentais. Além da 
substituição,  é comum observar um preenchimento dos espaços interiores, como os 
espaços criados no interior de letras como O, P eB, ou estilizar com formas triangulares 
letras como A, V, M e W, por exemplo. Ou, como no exemplo acima, aproveitar a forma 
retangular no centro dos caracteres 東京 e substituí-los por apenas um retângulo 
puramente gráfico e preenchimento de cor sólida.

Contudo, há uma diferença fundamental: o preenchimento nos caracteres latinos não 
resulta em perda de informação, como é mais comum acontecer no caso do kanji. Muitos 
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traços podem ser suprimidos nessa estilização, mas a leitura ainda é possível 
principalmente pelos eventuais radicais que auxiliam na identificação do caractere. 

Fig. 5.22: Masayoshi Kodaira. Logotipos para Art Fair Tokyo, 2014. Fonte: http://artfairtokyo.com/featured/16938.html 
(acesso em 2 de maio de 2014).

Por exemplo, 雨天 (tempo chuvoso; fig. 5.11) é uma palavra composta pelos caracteres 
chuva e céu, respectivamente. Especificamente, 雨 pode ser lido como “u”, “ame” ou “ama” 
e 天 tem como leituras mais comum “ten”, mas é possível entre outros sons. Juntas elas 
formam a palavra “uten”. Por haver carga semântica em cada caractere, a intervenção 
gráfica pode se resumir apenas àquele elemento e influenciar toda a palavra. 

No Japão, trabalhos gráfico-interventivos dentro do âmbito tipográfico são vistos com 
regularidade, tanto na esfera profissional como amadora, através de cartazes ou painéis 
desenhados à mão (Vide capítulo “A (Contra) Cultura Kawaii”). Dentre os designers 
gráficos profissionais, é notável o trabalho de uma dupla de designers de Tokyo 
conhecidos como Dainippon Type Organization (fundada em 1993). Seu esforço criativo 
focado no contexto tipográfico, é de grande valia para esta investigação, especificamente 
para compreender a abrangência e as possibilidades gráficas da língua escrita japonesa.

Tetsuya Tsukada (c. 1970–) e Hidechika (c. 1970–) formam a dupla de designers que 
compõem o estúdio Dainippon Type Organization sediado em Tokyo. O foco do 
trabalho do estúdio é a desconstrução dos caracteres japoneses (especialmente katakana e 
kanji) para reconstruí-los de forma criativa e inovadora. A Dainippon Type Organization 
cria peças que são muito específicas ao público japonês devido ao uso intenso e centrado 
nos caracteres japoneses; porém, só podem ser apreciados e compreendidos pelo público 
sem conhecimento da língua japonesa após algumas exposições teóricas e comentários 
acerca da cultura japonesa.
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A Dainippon Type Organization realizou uma releitura desse conceito e desenhou um 
novo alfabeto em katakana, utilizando fragmentos inalterados de alguns kanji. Ou, posto 
de outra forma, a Dainippon retirou o excesso de informação dos caracteres originais para 
expor as formas dos caracteres em katakana (fig. 5.23).

O katakana originou-se a partir dos caracteres chineses utilizados no Japão e sua criação 
supria a dificuldade na leitura, pelos japoneses, dos milhares de caracteres importados da 
China. O katakana, composto de 46 sílabas fornecia um conjunto fonético de fácil 
memorização. As formas gráficas desses caracteres derivam diretamente dos caracteres 
chineses que eram antigamente utilizados com a finalidade de representar os sons da 
língua japonesa, estilo de escrita conhecido por man'yōgana. O uso dos caracteres chineses 
para apropriação sonora era trabalhosa, por se tratar de caracteres complexos; logo, uma 
sistematização e simplificação seriam inevitáveis. O katakana (assim como o hiragana) é 
uma simplificação de um conjunto específico de caracteres chineses que compartilhavam 
os mesmos sons da língua japonesa. 

Fig. 5.23: Dainippon Type Organization. Alfabeto em katakana “Typoface”, 1993. Fonte: http://pingmag.jp/
2007/04/20/dainippon-type-organization (acesso em 5 de outubro de 2013).

As semelhanças e diferenças entre as duas sistematizações em katakana são claras e 
curiosas. Enquanto na história do desenvolvimento da escrita japonesa os caracteres 
chineses serviram de base para uma criação de novos caracteres, a Dainippon Type 
Organization usou fragmentos de caracteres japoneses que, por coincidência, 
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assemelham-se aos caracteres katakana. Não houve a preocupação em ter caracteres que 
respeitassem o padrão de espaçamento e proporção espacial do qual partilham todos os 
caracteres que compõem o sistema de escrita japonês: hiragana, katakana e kanji (com 
exceção do rōmaji, que usa as letras do alfabeto latino). A apropriação feita resulta em 
caracteres desconstruídos (uma característica pós-moderna) e com um valor estético 
contemporâneo, considerando que a relação forma/função é posta em questão devido à 
quebra de regras básicas do sistema de escrita japonês (dimensão e espaçamento, como 
dito anteriormente). 

Como já visto, anteriormente, no vocabulário japonês encontram-se palavras estrangeiras 
provenientes de línguas ocidentais, como português, francês, alemão e inglês. Essas 
palavras são conhecidas como gairaigo. A adaptação de uma palavra estrangeira é um 
processo peculiar a cada país. O empréstimo linguístico ou lexical de um termo 
estrangeiro e sua adaptação à língua local pode se dar por adaptação fonológica (mantém 
a pronúncia original com adaptações à fonética local), adaptação morfológica (adaptação 
às regras e estruturas gramaticais), transferência semântica (o significado é importado e 
um novo termo é criado localmente), criação semântica (criação de um significado para 
uma palavra que não continha sentido nenhum na sua língua original) e, por fim, a 
substituição (quando o termo estrangeiro contém a mesma semântica e convive, ou 
substitui, o mesmo termo na língua local) (Liu, 2012, p. 23). 

No caso da língua japonesa, a adaptação fonológica e a substituição são os mais 
recorrentes (na China, por exemplo, o mais comum é a transferência semântica). 
Ou seja, palavras estrangeiras como “pão”, “enquête”, “arbeiten” e “ice cream”, em 
japonês se pronuncia respectivamente pan, ankēto, arubaito e aisu kurīmu e, por 
serem palavras estrangeiras, a grafia utilizada é em katakana (パン, アンケート, 

アルバイト, アイスクリーム).

A imagem a seguir mostra um trabalho da Dainippon Type Organization sobre a marca 
estadunidense Nike (fig. 5.24). A pronúncia da palavra Nike em japonês é “naiki”. É um 
caso de adaptação fonológica para os sons existentes na língua japonesa. Oficialmente, no 
Japão, a companhia chama-se ナイキジャパン (Naiki Japan), totalmente escrito em 
katakana. Porém, comercialmente, a marca Nike é utilizada na sua forma internacional, com 
letras romanas, tal como a sua matriz nos EUA. A Dainippon Type Organization subverteu a 
marca utilizando caracteres em katakana para escrever o nome da marca, sendo que esses 
caracteres foram organizados de forma que o resultado visual fosse semelhante ao kanji 在 

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
V. O Sistema de Escrita Japonês: Escrevendo com Imagens 

__________________________________________________________________________________________________________

163



(viver, existir, estar). A imagem do kanji foi decomposta para abrigar em si os caracteres ナ 
(na), イ (i) e キ (ki) 34. 

Fig. 5.24: Dainippon Type Organization. Reinterpretação do logo da Nike, sem data. Fonte: http://pingmag.jp/
2007/04/20/dainippon-type-organization (acesso em 5 de outubro de 2013).

A marca da Nike (criada em 1971) possui notoriedade global o suficiente para ser 
reconhecido apenas pelo elemento gráfico inferior (conhecido como “swoosh”) e ter o 
nome “Nike” excluído. A apropriação dessa notoriedade, na qual os valores da empresa 
estão autorreferenciados na marca, propicia novas possibilidades de releitura da marca, 
criando uma espécie de título publicitário, já que o significado de 在 utilizado com outros 
kanji remete à ideia de existir, estar ou viver em algum lugar. Por exemplo, 在外 (existir + 
fora = exterior, estrangeiro), 在宅 (estar + casa = estar em casa), 在京 (estar + capital = 
estar em Tokyo) e 自在 (si + estar = à vontade). O “swoosh”, no caso, teria a dupla função 
de símbolo representando a empresa e seus valores, como uma espécie de ideograma 
(considerando ideograma como símbolo gráfico que associa-se a algo externo a si) que 
participaria na construção de uma pseudopalavra composta pelos ideogramas 在 e 
símbolo “swoosh” (viver + Nike, estar + Nike, existir + Nike). Usando o nome da marca, 
transmite-se ao mesmo tempo uma mensagem exterior à marca.
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Os caracteres em katakana, apesar de não induzir a significado algum além do nome da 
empresa, são os pilares visuais para a criação dessas diferentes camadas de significação nos 
quais nome, símbolo, marca, significado e releitura se misturam em uma imagem simples, 
direta e de múltiplas possibilidades interpretativas.

Os empréstimos lexicais tornam-se cada vez mais comuns conforme a tecnologia, os 
transportes e o comércio evoluem. A interação linguística transnacional mantém-se 
intensa e novas palavras e termos são adaptados localmente independente da presença 
física de falantes estrangeiros nativos. A comunicação visual japonesa usufrui dessas novas 
possibilidades para a expressão criativa. Porém, o uso de termos estrangeiros torna-se mais 
íntimo à língua quando são adaptados fonologicamente e transcritos no sistema japonês, 
comumente em katakana. 

Em diversas línguas o fenômeno de indigenização lexical é utilizado (Ex: em português 
“aproche” é a adaptação do inglês “approach”). O mesmo acontece na língua japonesa ao 
utilizar termos estrangeiros. Podem ocorrer adaptações ou serem usadas na sua forma 
original, desde que estejam em caracteres romanos (por ex: fellowship / フェローシッ
プ). Ao adaptar o som e a grafia de um termo estrangeiro a outro sistema de escrita com 
caracteres distintos dos caracteres romanos, a qualidade gráfica/visual distancia-se ainda 
mais do seu original. Torna-se algo além de uma tradução entre sistemas sígnicos, criam-se 
novas perspectivas visuais

Em outro projeto tipográfico conhecido comercialmente por Toypography (um jogo de 
palavras entre “toy” e “typography”, criado em 2006), a modulação entre signos é feita 
através de uma tradução intersemiótica. Nesse contexto, definido por Roman Jakobson 
(2000), e posteriormente retomando por Júlio Plaza (2001), a tradução é a transferência de 
um mesmo significado entre diferentes sistemas de signos ou mídias. Nesse contexto de 
transposição, a distinção entre a obra original e a adaptada perde-se, pois a releitura em outro 
sistema sígnico requer, por parte do “tradutor”, repertório cultural, criatividade e compreensão 
do outro sistema.

No caso do Toypography (fig. 5.25), cada conjunto foi desenvolvido para que fosse 
possível organizar as peças para obter a representação de animais de três formas distintas: 
em kanji (logográfica), em rōmaji (silábica) e de forma icônica (figurativo). Trata-se de 
um jogo educativo que possui peças coloridas, as quais podem ser organizadas de diversas 
maneiras com o objetivo de montar desenhos e palavras. Logo, a tradução do significado 
flui entre diferentes sistemas de escritas (alfabeto latino e kanji) e linguagens (escrita e 
icônica). O objetivo primário do Toypography é ensinar de forma lúdica o nome de 
alguns animais em japonês e inglês, além de desafiar as pessoas a montar, com as mesmas 
peças, a imagem do respectivo animal.
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Fig. 5.25: Dainippon Type Organization. Toypography, 2006. Fonte: http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/hirameki/
toypography (acesso em 5 de novembro de 2013).

A própria evolução do kanji conta com uma origem icônica na qual muitos caracteres não 
apresentavam necessariamente valores sonoros e baseavam-se na semelhança visual com os 
objetos que representavam (Matsunaga, 1996, p.2) . Posteriormente a qualidade icônica 
dos caracteres foi sendo diluída em prol da sistematização (criação de radicais, por 
exemplo) e praticidade (fenômeno que aconteceu também com a evolução da escrita 
protossinaítica até os caracteres latinos, como visto anteriormente). O Toypography 
retoma essa relação histórica/gráfica/visual entre o caractere e o objeto que o representa. 
Em suma, trata-se de um sistema de tradução visual que possibilita, de forma lúdica, a 
transcrição em diferentes sistemas sígnicos. 

Em relação aos códigos e sistemas para comunicação que há disponível nos países 
ocidentais, as possibilidades comunicativas japonesas são mais numerosas e versáteis. Ao 
utilizar o sistema alfabético, há apenas uma única maneira para materializar a palavra 
“peixe”, “pássaro” ou “coelho”, ao menos sem subverter as regras do sistema de escrita. A 
tradução, entendida no contexto de materializar um conceito em diferentes sistemas 
sígnicos, não deve gerar novos significados, pois isso afastaria a equivalência do conceito 
em cada uma das suas diferentes formas. 

A exploração gráfica do kanji propicia interpretações que extrapolam o limite da 
representação da palavra para se tornar uma “quase ilustração”. O conceito da palavra, 
como língua escrita, tem sofrido diversas modificações ao longo da história. O 
desconstrutivismo pode ser considerado um dos mais importantes marcos na 
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reavaliação do papel da escrita na comunicação visual moderna, na qual a subordinação 
em relação à oralidade perde força. O designer gráfico, ao contextualizar visualmente a 
palavra e trabalhar sua forma, concede novas possibilidades de interpretação. No caso 
do design gráfico japonês o texto possui qualidades ainda por serem investigadas pelos 
acadêmicos ocidentais. 

O uso de quatro diferentes sistemas de escrita em duas direções distintas geram desafios e 
resultados que não podem ser mais ignorados para uma disciplina sobre design gráfico 
mais inclusiva e integral. A investigação na área do design gráfico necessita de 
convergência de conhecimentos para incluir no contexto teórico trabalhos de culturas 
complexas ao olhar ocidental, como é o caso do Japão. 
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VI. A Sensação de Flatness na Linguagem Visual Japonesa 

Antes do início da parte teórica deste capítulo é oportuno lembrar que o flat, por ser um 
estilo estético universal, não pode ser considerado um elemento estético peculiar ao 
design gráfico japonês, mas que se julga estar amplamente disseminado e presente na 
cultura visual japonesa contemporânea. É pertinente lembrar que, historicamente, a 
cultura visual japonesa tinha apreço estético pelo flat, sendo essa uma das diferenças 
fundamentais entre a abordagem europeia e japonesa. O que será apresentado neste 
capítulo é uma proposta investigativa para definir características flat no design gráfico e que 
apesar de válida na sua estruturação, justificação e métodos, presume-se que será ainda 
melhorada em investigações futuras, seja por parte do atual investigador ou pelo seus pares.

Conceitualizando o Estilo Visual Flat

Apesar de ter extensa bibliografia que confirma a tradição histórica da característica flat 
na cultura visual japonesa, especificamente no âmbito artístico, não foi encontrado 
material de natureza acadêmica que tenha avaliado, conforme os padrões metodológicos 
científicos, essa característica no design gráfico japonês na sua generalidade. Na linguagem 
visual japonesa moderna, o anime e o manga são reconhecidamente flat, assim como a 
arte produzida e autointitulada superflat por Murakami. Ao reconhecer a existência de 
uma longa tradição da estética flat nas artes e no entretenimento impresso, que continua 
influente até os dias atuais, coloca-se a questão se o design gráfico compartilha dessa 
apreciação estética na maneira de comunicar através de imagens. Ainda mais 
especificamente, “se” ou “como” a característica flat se manifesta atualmente no design 
gráfico japonês.

No âmbito da comunicação visual, o conceito de flat pode ser traduzido como “plano”, 
“liso” ou “raso”. Historicamente, a cultura visual aplicada nas artes japonesas utilizava 
planos com cores sólidas e ignorava a perspectiva com um plano de fuga; logo, a noção de 
profundidade era divergente da realidade. O conhecimento acerca de outras técnicas de 
representação visual chegou ao Japão principalmente através dos portugueses e espanhóis, 
contudo a estética flat nunca foi posta de lado pelos japoneses. Em termos cronológicos, 
os primeiros portugueses chegaram ao Japão em 1543 e a política de isolamento japonesa 
foi iniciada em 1635 e durou até 1854. Menos de um século se passou a partir do 
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primeiro contato com a cultura ocidental até sua expulsão. Considerando os dois séculos 
de isolamento japonês subsequentes, percebe-se que a influência ocidental na arte, ao 
menos até o século XIX, não foi tão profunda a ponto de influenciar o padrão estético 
nas artes visuais. 

O termo utilizado desde o século X até o século XIX para as artes reconhecidas como 
tipicamente japonesas é yamato-e e possui em sua totalidade uma estética flat. A escola 
Kanō, uma das mais famosas e difundidas na história da arte japonesa, talvez seja o 
exemplo mais proeminente do estilo flat no yamato-e. Mesmo após a reabertura do 
Japão no século XIX, havia um sentimento de proteção estética em relação à pintura. 
Esse protecionismo estético contava com o apoio de um estadunidense chamado Ernest 
Fenollosa, que defendia a continuação da estética das escolas Kanō e Tosa (Sullivan, 
1998, p.126). Contudo, a modernização da pintura japonesa seria inevitável e a 
incorporação de elementos ocidentais como perspectiva, chiaroscuro e novas temáticas 
pictóricas foi gradualmente acontecendo.

A comunicação visual através das artes comerciais se desenvolvia precisamente nesse 
período de isolamento japonês. O ukiyo-e possuía o prestígio estético, a aceitação popular 
e utilizava a mais eficiente técnica de reprodutibilidade com baixo custo do período de 
isolamento japonês. Essas características foram fundamentais para o desenvolvimento dos 
folhetos publicitários japoneses (hikifuda e ebira) que fazem parte da gênese da 
comunicação visual comercial japonesa, da mesma maneira que o mon, kamon ou monsho 
fazem parte da gênese dos logotipos no Japão.

Algumas características evidentes nas imagens produzidas pelos artistas do ukiyo-e são: 
imagens com teor narrativo, assimetria, cores sólidas, ausência da representação de 
volume, ausência de perspectiva (a profundidade, nesse caso, é sugerida pela sobreposição 
de planos), enquadramento criativo dos elementos (o tema principal poderia estar 
deslocado ou mesmo cortado), sobreposição de camadas, valorização do espaço vazio, 
economia de elementos e linhas de contorno. São esses os elementos também comuns nos 
outros estilos artísticos, como da escola Kanō e Tosa, com algumas adaptações em relação 
aos materiais usados nas obras.

Essas características visuais encontradas em estilos artísticos, notoriamente flat, são 
indicadores inicias para identificar qualidades semelhantes nos trabalhos gráficos 
contemporâneos no âmbito do design gráfico. São características puras, sem influência 
visual da arte ocidental e que migraram para as primeiras manifestações de comunicação 
publicitária. Em adição a essas características, serão investigadas outras manifestações 
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visuais de origem japonesa, para alargar o número de características que podem ser 
consideradas flat no padrão estético japonês.

Ainda dentro desse mesmo contexto cronológico, a partir do século XVII, destaca-se a 
importância do manga para esta investigação acerca do flat. Segundo Ito (2008, pp. 27-9), 
a tecnologia de xilogravura permitiu a produção de histórias ilustradas para o público. 
Inclusive, durante o século XVII, um dos prercursores do manga eram as histórias 
baseadas no budismo Ōtsu-e, que eram adquiridas não só pelos viajantes que passavam 
pela cidade de Ōtsu, mas também com o propósito de se proteger da perseguição religiosa 
ao cristianismo. Supostamente, para as autoridades da época, a compra de um exemplar 
das histórias Ōtsu-e era um indício de aceitação do budismo. Ainda segundo Kinko Ito 
(2005, p. 462), a evidência da maior permeabilidade do manga na história social japonesa 
é atestada por volta dos anos de 1874, com publicações de ilustrações satíricas ao estilo 
ukiyo-e em jornais e revistas com críticas em relação à política japonesa do período Meiji.

É pelo manga que ocorre a transição estética para um novo estilo flat que se tornou 
popular não apenas no Japão, mas mundialmente. Osamu Tezuka (1928–1989) é o 
responsável pela mudança estética que viria a ser perene na cultura visual do manga e 
anime japonês (Astro Boy, de 1952, é um dos seus personagens mais famosos). O estilo 
visual de Tezuka foi evoluindo nas mãos de diversos artistas japoneses. Mesmo com a 
evolução técnica e o advento da mídia digital, as características flat permaneceram, 
principalmente no que se refere ao uso das cores sólidas e a despreocupação com a 
representação de volume. 

O manga é o vetor visual para outro fenômeno japonês de importância visual, o kawaii. A 
estética visual kawaii, como visto anteriormente, é amplamente utilizada na comunicação 
visual japonesa. Antes do fenômeno kawaii surgir plenamente no Japão na década de 
1970, já havia manga dirigida especificamente para o público feminino na década de 
1960. Essas publicações, chamadas de shōjo manga, propunham uma temática diferente da 
violência encontrada nas publicações masculinas até então. Já foram apresentados aqui 
argumentos sobre a importância do kawaii no design gráfico e na comunicação visual 
japonesa, é desnecessária a repetição desses argumentos neste capítulo. Contudo, é 
importante salientar que a subcultura kawaii esteve acompanhada pelo manga e anime 
desde sua gênese e que estes também foram influenciado pela estética e atitude kawaii.

A popularidade do manga no Japão é grande e um dos motivos é a estratificação de temas 
dirigidos para diferentes públicos. Em termos numéricos, as vendas, só da revista Shōnen 
Jump (compêndio com várias histórias de diferentes personagens) em dezembro de 2004, 
somaram 6,5 milhões de cópias (Ito, 2008, p. 38). Diferentes audiências consomem 
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manga e a estética visual é amplamente difundida visualmente graças a essa aceitação em 
massa. De forma similar ao ukiyo-e, o manga transmite histórias a um grande público e a 
um preço acessível. As linhas são a principal forma de expressão visual no manga e é 
através do anime que as cores flat ainda se fazem presentes, com uma expressividade 
bidimensional e organizada por camadas de forma que ainda se permite sentir a influência 
visual do ukiyo-e. Esse fenômeno deve ser considerado sob as circunstâncias tecnológicas 
atuais, nas quais as animações em 3D e a estética visual relacionada com essa técnica são 
populares e acessíveis, tanto para estúdios de animação como para estudantes da área. 

Na área da pintura esse processo de herança cultural também se repete. Com uma longa 
história de autoisolamento, a arte japonesa evoluiu de maneira controlada a partir das 
referências culturais dos seus vizinhos coreanos e chineses, principalmente. 
Historicamente, o yōfūga foi o nome dado ao estilo de pintura influenciado pelo primeiro 
contato europeu no século XVI. Foi o primeiro movimento estético ocidental a 
influenciar diretamente a arte japonesa. O estilo ocidental de pintura não foi mais 
largamente difundido provavelmente pela expulsão dos europeus, posterior perseguição 
religiosa ao cristianismo e ao próprio isolamento em si, que tornava impossível a aquisição 
de materiais e recursos para melhor aprender as técnicas ocidentais da época. Contudo, 
parte desse intercâmbio estético foi ainda preservado e teve reflexos séculos após no ukiyo-
e, através dos trabalhos de Hokusai e Utagawa Kuniyoshi (1797–1861), e também na 
maneira de representar paisagens. Após a reabertura do Japão ao ocidente, ao final do 
período Edo, um segundo momento de interação entre as artes visuais acontece. Dessa vez 
mais duradouro, sem as duras políticas de censura anteriormente criadas. Segundo 
Sullivan (1998, p.124), o ápice do entusiasmo japonês pela arte ocidental ocorreu durante 
a década de 1870. A nomenclatura usada para a arte inspirada nas técnicas e temáticas 
ocidentais passa a ser yōga. Simultaneamente, havia artistas e teóricos a favor de um estilo 
baseado nas tradições japonesas, sem tanta interferência ocidental. O nihonga era a 
resposta estética e política ao estilo estético das artes criadas a partir do tradicional estilo 
japonês, durante o período de modernização japonesa no período Meiji. A relação entre 
yōga e nihonga é mais do que estética e política, passa também pela definição cultural 
japonesa. Parafraseando Gabriel Ritter (2004, p. 43), o nihonga é uma construção 
artificial na tentativa de modernizar a arte tradicional japonesa através de junções de 
diferentes técnicas e estilos. Segundo Reiko (2006, p. 355–6) apesar de ter sido preterido 
após a Segunda Guerra Mundial, momento de  intenso fluxo de ideias estrangeiras, o 
nihonga permanece atualmente como a mais popular e difundida forma de arte no Japão. 

A dualidade estética entre tradição e inovação na arte japonesa chega à pós-modernidade 
através dos trabalhos de Takashi Murakami e o conceito de superflat por ele criado. Pelas 
palavras de Kristen (2006, p.135):
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Superflat is therefore a part of these ongoing and persistent dialogues of identity. Superflat can be 
understood to offer a ‘new’ post-kindai bijutsu paradigm for Japanese art because it has the 
potential to deconstruct the concept of art as it has been categorized in Japan by self-reflexively 
setting up a new standard of beauty for Japanese painting. This is achieved by connecting earlier 
forms of pre-Meiji art with anime and manga. 35

Said (2004) já detectava a problemática da identidade entre os países ocidentais e 
orientais sob o ponto de vista das pré-concepções europeias de um Oriente místico, 
selvagem e misterioso. Em parte do Oriente, o movimento oposto a essas ideias ocorreu 
sob o nome de Ocidentalismo que, ao contrário do orientalismo, procurava não definir o 
outro, mas definir a si próprio sob o paradigma social, político, econômico, tecnológico e 
cultural do outro (Ocidente). Para Couze Venn (2000, p.83), é uma tentativa de 
afirmação da superioridade logocêntrica da racionalidade ocidental e representa a ideia de 
modernidade em seu sentido lato. É pela imagem idealizada do ocidente que 
eventualmente o Japão procurou se autoavaliar e tentar se posicionar em relação ao 
mundo fora da Ásia. Para os japoneses, distinguir-se do Ocidente é parte da 
autoafirmação da sua própria japonicidade. A afirmação de Kristen sobre superflat está 
relacionada a essa problemática da autorreflexão: desenvolver uma nova estética visual 
japonesa nas artes.

O discurso sobre superflat pode se tornar extenso se for analisar a parte filosófica e teórica 
que seu criador, Takashi Murakami, propõe considerar ao justificar suas escolhas estéticas. 
Para o âmbito desta investigação, cabe apenas obter as informações sobre o sucesso e 
reconhecimento dessa abordagem visual. Para isso, é conveniente considerar o fenômeno 
das subculturas japonesas. Nesse caso específico, a subcultura otaku. Para Murakami, a 
subcultura otaku, por ser socialmente discriminada, acaba sendo um agregador de outras 
subculturas, pois há o desejo de aceitação social. A dimensão grupos culturais à margem 
da sociedade é tal que, para Murakami, a cultura japonesa contemporânea é um 
aglomerado de subculturas (Wakasa, 2000). Essa interpretação da sociedade japonesa 
também é compartilhada por Yoshio Sugimoto (2010, p. 13), quando afirma que, apesar 
da suposta e aparente homogeneidade social, as subdivisões culturais podem ser baseadas 
pela ocupação, educação, posses, gênero, etnicidade, idade e tantas outras características 
do indivíduo; e que a sociedade japonesa é um mosaico de grupos rivais. O universo visual 
dessas subculturas japonesas, em especial a otaku, é umas das fontes inspiracionais para 
Murakami construir, junto com sua formação acadêmica em nihonga, seu discurso visual 
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35  Tradução livre – Superflat é, portanto, uma parte desses persistentes diálogos sobre identidade. Superflat pode ser 
entendido por oferecer um "novo" paradigma acerca do bijutsu pós-kindai para a arte japonesa porque ela tem o 
potencial de desconstruir o conceito de arte como tem sido categorizada no Japão através da criação auto-crítica de um 
novo padrão de beleza para a pintura japonesa. Isto é conseguido através da ligação das formas antigas de arte pré-Meiji 
com anime e mangá.



nas artes. A todo o discurso estético do superflat, adiciona-se a questão da globalização e a 
mercantilização da arte. É através da internacionalização do anime e manga, componentes 
capitais da subcultura otaku que a estética superflat pode infiltrar no alto circuito das 
artes. A própria apropriação da estética low culture do anime e manga, para converte-los 
ao estatuto de obra de arte, é uma provocação conceitual comparada à Pop Art de Andy 
Warhol ou o ready made de Marcel Duchamp.

Ou seja, apesar de inserções pontuais e esporádicas do volume e profundidade ocidental, 
o pensamento por camadas mantém-se como um interlocutor estético-visual para a 
sociedade japonesa. Essa afirmação é baseada na evolução das artes plásticas japonesas, 
especialmente as bidimensionais, desde suas expressões primitivas, passando pelas 
intervenções ocidentais até  a perseverança desse estilo na popularização do superflat.

É a partir da história da arte do Japão que se abre a possibilidade de considerar que a 
tendência ao flat seja também estendida à comunicação publicitária e ao design gráfico. 
Essa percepção não sugere de forma alguma que a arte tenha influência integral e 
definitiva sobre o design gráfico, mas que as matrizes visuais de ambas as linguagens são 
equivalentes. As linguagens visuais populares de comunicação mantiveram um papel ativo 
de influência visual ao longo da história japonesa, na forma do ukiyo-e nos séculos 
passados e através do manga e anime, que são as matrizes estilística de expressão gráfica do 
kawaii (como visto anteriormente). Será baseado nos elementos reconhecidamente flat da 
história da expressão visual japonesa nas artes que serão selecionadas algumas 
características visuais e que serão usadas para analisar diversas imagens com a finalidade de 
detectar características flat no design gráfico japonês. Outras características mais 
específicas do design gráfico serão também escolhidas para o mesmo propósito de 
avaliação, cujo método a ser seguido será explicado em detalhes adiante.

Definição de Flat para a Presente Investigação

Definir o que vem a ser o flat na comunicação visual japonesa requer primeiramente uma 
ampliação dos horizontes, que vai além das disciplinas visuais como artes e design gráfico. 

A homogeneidade é um dos fatores a serem considerados para a formação do conceito de 
flat aplicado à comunicação visual. Há uma suposta homogeneidade racial do povo 
japonês que já foi largamente debatida e refutada por sociólogos e historiadores; bem 
como a crença no país formado majoritariamente por uma grande classe média que 
responderia por quase a totalidade sociedade (ver, por exemplo, Andressen, 2002; 
Hendry, 2003; Kelly, 1986; Sugimoto, 2010). Sugimoto (idem, pp. 107-8) apresenta, 
ainda, outros dados que desencorajam o uso do argumento da homogeneidade racial e 
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econômica para qualquer análise acerca da sociedade japonesa. Segundo ele, já na década 
de 1980, pesquisas apontavam que o consumo em massa de produtos uniformizados já 
iniciava uma tendência de declínio em favor de produtos que considerassem as 
preferências pessoais dos consumidores. Por fim, Sugimoto ainda afirma que, no Japão, o 
capitalismo cultural prospera através da customização em massa ao invés do antigo 
modelo de consumo do capitalismo industrial que produzia pouca diversidade em grande 
quantidade. O hiperconsumismo no Japão existe e é amplamente conhecido, porém, a 
ideia de consumo em massa de bens padronizados não condiz com a realidade atual e não 
é possível encontrar homogeneidade através dessa abordagem investigativa.

Entretanto, já foi visto que a estética e a cultura kawaii são elementos culturais que podem 
ser adaptados à comunicação visual, publicidade e que pode ser utilizado em diferentes 
nichos sociais (idade, gênero, profissionais e subculturais). Quando se refere à linguagem 
kawaii subentende-se, em parte, a estética visual do manga e anime. Logo, entre a 
definição de flat na comunicação visual japonesa, o kawaii seria um elemento cultural a 
ser avaliado por ser transversal à sociedade japonesa. Ao menos na aceitação da estética 
kawaii, essa amplitude sociocultural diminui, achata, ou torna flat os gostos estéticos 
aceitos pela sociedade japonesa na comunicação visual. Ainda, relacionado diretamente à 
estética kawaii e a importância da imagem feminina na publicidade, cita-se:

The Japanese male-dominates society exploits women to sell and promote just about everything. 
There is also humour, particularly with expressive illustrations that mimic a range of styles found 
in comic books. Sombre, moody photographic images are used to set an emotional tone with their 
expressive content and colour. [...] Generally, there is a predominance of content-filled images 
over flat design and typographic solutions." (Thornton, 1991, p. 183) 36

Adiciona-se a esse fenômeno descrito por Thornton a atitude meiga, não sedutora e frágil 
que, como visto no capítulo sobre kawaii, é o estilo frequentemente preferido pelo 
público japonês ao utilizar imagens femininas para a comunicação visual.

A histórica relação peculiar sobre arte popular e arte erudita no Japão poderia também ser 
citada como argumento para caracterizar o flat como um fenômeno social. O próprio 
Murakami, PhD em nihonga, utilizou esses dois recursos para criar o conceito de superflat 
e realizar suas obras artísticas. Mas esta investigação não irá aprofundar ainda mais o 
conceito do Japão como uma sociedade flat, para manter o foco na análise das imagens e 
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36 Tradução livre – A sociedade machista japonesa explora a figura feminina para promover e vender praticamente qualquer 
coisa. Há também o humor, particularmente com ilustrações expressivas que imitam a variedade de estilos encontrados 
nos manga. Sombras, imagens fotográficas que constroem um estado de espírito são utilizadas para criar um tom 
emocional com seu conteúdo expressivo e cores. [...] Geralmente, há a predominância de imagens cheias de conteúdo 
sobre um design limpo e soluções tipográficas.



adicionar conceitos ligados diretamente à gramática visual como referenciais para as 
análises sobre a qualidade flat do design gráfico japonês.

Porém, visto que apesar de ser um fenômeno transversal entre diferentes classes sociais, 
idades e gêneros, o kawaii não irá constar como um elemento gráfico a ser avaliado por ser 
um fenômeno cultural e, visualmente falando, sua ausência em nada invalidaria a 
tendência de uma imagem ser considerada flat. O mesmo pensamento aplica-se ao estilo 
visual recorrente no anime e manga. A importância de considerar o kawaii como 
elemento integrante em uma cultura visual flat está inserido em uma esfera cultural e a 
ausência da estética kawaii não invalida uma abordagem gráfica dentro do que se definiu 
nesta investigação por flat. Apenas considerou-se pertinente um breve relato do seu papel 
sociocultural na comunicação gráfica.

Há diferentes formas de sugerir profundidade em uma imagem e a perspectiva é uma 
delas. Ao explorar a tridimensionalidade dos objetos por diferentes pontos de vista, 
surgem na superfície bidimensional, seja fotografia ou desenho, linhas de direção que 
apontarão para um ponto de fuga e criarão a ilusão de profundidade. Ao mostrar três 
planos de um objeto, a fotografia em perspectiva é uma tentativa válida de apresentar ao 
público um produto na sua integridade e valorizar seus atributos e design. A abordagem 
flat seria então o abandono dessa tentativa de representação tridimensional para se 
concentrar em apenas um plano de um dado objeto. Em outras palavras, seria retratar, seja 
por desenho ou fotografia, apenas um dos planos de um artefato. Outros assuntos como 
pessoas, construções, paisagens, plantas, animais etc. também podem ser representados de 
maneira flat, ou menos tridimensional, ao privilegiar um ponto de vista por vez (seja 
frontal, traseiro, lateral, superior ou inferior). No caso de imagens de fundo ou de suporte, 
o conceito de perspectiva também será considerado, sendo que a sua função visual e a 
função das linhas de fuga terão um papel mais fundamental do que a questão da 
frontalidade considerada de forma isolada. A profundidade e perspectiva dos elementos 
gráficos serão, então, analisadas de acordo com as concepções acima apresentadas.

Através da cor também é possível simular profundidade em uma superfície 
bidimensional. Graduações de brilho com o intuito de simular os efeitos de luz e 
sombras em um objeto é uma forma de criar a sensação de volume e profundidade. 
Segundo Joan Costa (2011, p. 27):

[...] se desejarmos chegar ao seu significado profundo, temos de deixar o olhar deslocar-se pela 
superfície para reconstruir as dimensões que não estão presentes, que foram alvo de abstracção. 
Desta maneira, a visão reconhece as formas e, de certo modo, reconstrói a percepção do real, ou 
seja, a visão rememora (nas duas dimensões da imagem) o espaço tridimensional, imagina a luz, o 
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relevo e o volume (na imagem que é plana) e consegue até evocar a cor numa imagem não colorida 
ou num desenho.

Nessa afirmação, Costa procura descrever um modo integral de leitura de uma imagem e 
o processo de compreensão e reinterpretação dos elementos bidimensionais. A sugestão 
de “luz” é simulada pela variação do valor (ou brilho) sobre determinada cor, que resulta 
na sensação de tridimensionalidade, que afasta a sensação de flatness. Edwards (2004, p. 4) 
explica essa relação entre brilho e volume ao citar a técnica de grisaille na qual pintava-se 
apenas em tons de cinza para melhor retratar o efeito da luz sobre a superfície para depois 
adicionar as cores nos valores (brilhos) corretos. Ao seguir a lógica do grisaille, ligeiras 
variações nos tons de cinza (pouco contraste, como branco e cinza claro) resulta em 
menor profundidade visual do que grandes variações (alto contraste, como branco e 
preto). Portanto, ao analisar os elementos principais das imagens, observar-se-á se há 
gradientes de cores e como foram utilizados para determinar ou não a qualidade flat da 
imagem. Procura-se, então, por elementos com cores planas e sólidas nas imagens. 

A maneira de utilizar as ferramentas de edição digital será também objeto de análise em 
relação ao flat. De acordo com um inquérito dirigido a profissionais e acadêmicos 
japoneses, cujos resultados serão comentados no próximo capítulo, especificamente na 
segunda metade da seção “Visuals and Graphics”, os três anúncios escolhidos que 
possuíam intenso trabalho de manipulação digital na criação de metáforas visuais não 
eram considerados comuns à linguagem gráfica japonesa. Essas manipulações tinham um 
caráter hiper-realista e hiperbólico na forma de retratar a situação que era o tema da 
campanha. Tratavam-se de imagens com manipulações com alto grau de ambientação 
gráfica, pois a metáfora visual para ser convincente tem necessidade de ser credível aos 
olhos para um maior impacto publicitário. A manipulação digital com finalidades hiper-
realistas cria dramaticidade na imagem, que pode ser conveniente para chamar atenção 
para a fotografia ou ilustração. Não há desmerecimento gráfico nenhum nessa técnica, 
apenas afirma-se que a imagem perde a característica flat devido ao destaque às formas, a 
valorização da luz e tonalidades de cores, o que permite um distanciamento da realidade 
rumo a um ideal inalcançável. Seria como comparar a profundidade sugerida pelas 
pinturas de Michelangelo Caravaggio, com toda sua dramaticidade no jogo de luz, 
revelando formas e volumes detalhados da anatomia humana, com as obras de Toulouse-
Lautrec e sua relação mais flat com os efeitos da luz nas formas e no volume quase 
inexistente em suas obras mais gráficas. 

Em geral, a manipulação gráfica torna um trabalho menos flat ao aplicar ao design gráfico 
o princípio do esqueumorfismo, que é a simulação visual e bidimensional de atributos 
físicos dos objetos como ornamentos, texturas, volume, formas, cores etc. A simulação de 
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sombras em textos e demais elementos gráficos para simular distância da superfície 
também encaixa-se nessa categoria. Da mesma forma a simulação de brilhos e reflexos nos 
objetos gráficos, como textos e ilustração de diversos objetos. Para essas simulações serem 
efetivas, gradientes de cores são utilizados para criar a sensação de volume e sombras são 
adicionadas para dar espacialidade e profundidade ao objeto gráfico37. A fig. 6.1 ilustra a 
aplicação dessas técnicas de manipulação gráfica. Embora sutis, há a presença de uma 
imagem com variação de brilho ao fundo a imitar o comportamento físico de plástico 
texturizado, brilhos e sombras nos contadores para simular luz e volume e a aplicação de 
perspectiva nessa mesma figura mostrada. Apesar do anúncio ter poucos elementos e poucas 
camadas de informação, essas características visuais, por simular a realidade e dar a impressão 
de volume aos elementos gráficos, não estão em concordância com um design flat. 

Fig. 6.1: Marcus Braga, Rodne Torres. Proposta de anúncio impresso para Mercedes-Benz, outubro de 2012. Fonte: http://
adsoftheworld.com/media/print/newsedan_yoga (acesso 9 de janeiro de 2014).

Espera-se então que as imagens das peças gráficas japonesas a serem analisadas não 
utilizem  os artifícios visuais descritos neste capítulo para que sejam consideradas flat. 
Nomeadamente:
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37  Um caso recente sobre a relação entre design flat e esqueumorfismo foi a reaformulação feita na interface do iOS 6 da 
Apple. A versão seguinte, iOS7, apresentou uma interface e ícones com muita economia nos gradientes de cores e a 
ausência de sombras. A abordagem esqueumórfica foi abandonada no iOS7, dando lugar a uma estética flat e 
minimalista.   

http://adsoftheworld.com/creative/marcus_braga
http://adsoftheworld.com/creative/marcus_braga
http://adsoftheworld.com/creative/rodne_torres
http://adsoftheworld.com/creative/rodne_torres


A) Favorecimento de imagens frontais ou laterais em detrimento do uso da perspectiva ao retratar 
pessoas ou objetos; 

B) Cores sólidas ou gradientes sutis que não sugiram profundidade;

C) Ausência de manipulações hiper-realistas.

D) Ausência de características esqueumórficas. 

A forma como essas características serão analisadas, os métodos utilizados para recolha de 
material gráfico, a ferramenta escolhida para inserção de dados, posterior análise dos 
resultados e demais detalhes investigativos serão explicados com maiores detalhes a seguir. 

Escopo Temporal, Numérico e de Mídias. 

O escopo temporal proposto nesta investigação é o design gráfico japonês moderno e 
contemporâneo. O marco histórico que define esta escolha é o fim da Segunda Guerra 
Mundial, que trouxe mudanças já exaustivamente estudadas no âmbito econômico, social 
e cultural, principalmente. Como visto no capítulo “Influências Visuais Aplicadas ao 
Design Gráfico Japonês”, apesar de forma sucinta, o processo de desenvolvimento do 
design gráfico japonês esteve intimamente ligado à estética europeia que era o principal 
pólo artístico e intelectual dos séculos XVIII, XIX e parte do século XX, quando 
dividiu essa primazia com os Estados Unidos e, posteriormente, no século XXI vive-se a 
descentralização estética e intelectual.

O design gráfico, pela sua estreita relação com a prática comercial de vendas de produtos e 
serviços, seja através da publicidade, embalagens, marcas e demais estratégias de 
comunicação ao público, é uma disciplina dinâmica e de rápida adaptação estética. Esse 
fenômeno torna o estudo dos estilos estéticos presentes em determinado período do 
design gráfico algo ou deveras resumido, ou deveras longo. A partir do aumento na 
velocidade dos avanços tecnológicos nas ferramentas disponíveis para criação e impressão 
gráfica, as possibilidades criativas aumentam ainda mais rapidamente. O intervalo entre 
décadas pode apontar variedades estéticas, estilísticas e técnicas amplas no que se refere ao 
design gráfico.

Para analisar eventuais características flat na comunicação visual japonesa 
contemporânea, optou-se por restringir o escopo temporal às duas últimas décadas, 
meados da década de 1990 até início da década de 2010. Para a escolha dessas datas levou-
se em consideração a importância de acumulação cultural. A tradição visual japonesa nas 
artes tradicionais durante os séculos que precederam o surgimento do design gráfico é 
evidentemente flat, como foi visto anteriormente neste capítulo. Esse conceito chegou 
atualmente na forma de superflat, o qual incorpora elementos estéticos de subculturas 
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japonesas. Ou seja, o flat é parte indissociável da história da visualidade e da estética 
japonesa até os dias atuais. Por esse histórico de continuidade, optou-se por analisar 
trabalhos, majoritariamente, a partir dos anos 2000. Dessa maneira, procura-se minimizar 
questões técnicas que limitariam a possibilidade criativa do designer gráfico. Cada técnica 
possui limitações. Como é notório, o método de impressão por litografia não permitia 
atingir a gama de cores que atualmente se consegue por quadricromia. Mantendo um 
período limitado de tempo, situações injustas de comparações estéticas na área do design 
gráfico presumivelmente serão evitadas, principalmente pelo rápido avanço técnico que o 
meio digital propicia em relação às ferramentas manuais. 

O advento das redes telemáticas e da comunicação digital também foi considerado para 
esta escolha. Foi no início da década de 1990 que a Internet comercial começou a se 
afirmar globalmente como veículo de troca de informações, foi também nesse mesmo 
período que foi comercialmente lançado a primeira versão do Photoshop da Adobe 
(precisamente em 1990). O acesso global facilitado de informações e o uso de ferramentas 
informáticas semelhantes por designers gráficos de diferentes países é também um indício 
de que o uso da estética flat é uma escolha consciente e de preferência cultural, o que 
exclui o desconhecimento por parte dos japoneses de outras formas de expressão visual. 

A perspectiva e a representação de volume não era do conhecimento dos artistas japoneses 
até a chegada dos ocidentais ao Japão. Então, a princípio, o flat poderia ser uma limitação 
de representação bidimensional. Porém, após terem adquirido conhecimento e habilidade 
técnica na representação ocidental, o fato de terem mantido a bidimensionalidade das 
camadas e as cores sólidas representa uma consciente escolha estética em detrimento de 
outra. O mesmo cuidado foi tomado ao escolher os anos a partir de 2000, para garantir 
que a mais recente evolução em ferramentas e de comunicação global tenham sido 
absorvidas pelos designers gráficos japoneses.

Por fim, o objetivo é averiguar se a estética flat ainda se faz presente na comunicação visual 
japonesa e com qual frequência. Os trabalhos mais recentes são os mais indicados para, 
supostamente, perceber essa continuidade. Não há intenção em definir a história da 
estética flat no design gráfico japonês. Tal objetivo requer um esforço investigativo muito 
maior que este capítulo se propõe a suportar e seria melhor aproveitado como tema para 
uma investigação completamente nova. 

Método de Escolha das Imagens

O processo de seleção das imagens teve início com uma pesquisa prévia, de caráter 
abrangente, para definir qual seria a maneira mais imparcial e representativa de seleção de 
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imagens. Optou-se por não tentar criar uma amostra significativa dos trabalhos gráficos 
produzidos no Japão, devido a existência de uma clara questão investigativa que era a 
existência ou não de uma característica flat na comunicação gráfica japonesa na sua 
generalidade. O investigador, tendo colocado essa questão a ser pesquisada e definido as 
características a serem examinadas, poderia ocorrer em parcialidade na escolha dos 
trabalhos a serem analisados. Para evitar a produção de falsos resultados definiu-se que 
uma amostragem aleatória seria a abordagem mais aconselhável para esta investigação. 

Como afirma Paul Leedy (1993, p. 206), “Careful consideration of total population is 
[the] most important.”. Ao se tratar peças gráficas como a população desta investigação 
sobre a frequência em que a estética flat é encontrada na comunicação visual japonesa 
contemporânea, o levantamento generalizado de peças gráficas se tornaria extenso, 
moroso e exigiria um número demasiado grande para obter uma população, ou universo, 
que representasse fielmente o que se produziu em um espaço de uma década. Deste modo, 
a população foi extraída majoritariamente de fontes secundárias que possuem 
especialistas nas áreas da comunicação visual japonesa como curadores. As fontes 
previamente selecionadas deveriam, obrigatoriamente, ter uma curadoria de trabalhos que 
consistisse em objetivos diferentes ao da presente investigação e que contasse com 
reconhecimento na excelência de seus curadores, seja pelo seus pares ou por seu renome 
institucional. Ou seja, nenhuma das fontes escolhidas tinha como foco temático algum 
dos itens que foram aqui considerados fulcrais para determinar a existência da abordagem 
flat em um trabalho gráfico. Além disso,  as fontes propunham reunir trabalhos 
representativos produzidos no Japão. As fontes escolhidas são provenientes de três 
anuários publicados pela JAGDA (2005, 2007 e 2008), que procura averiguar trabalhos 
submetidos de todo o território japonês. Seus anuários contêm, em média, uma seleção 
composta por seiscentos trabalhos. 

Outra fonte escolhida foi um livro de uma editora japonesa especializada em design 
gráfico japonês e que lançou uma publicação especializada em folhetos (flyers), o que foi 
considerado uma mais valia por expandir os tipos de mídia disponíveis para análise. 
Houve também um blog que contém imagens recolhidas de diferentes fontes japonesas 
dedicadas ao design gráfico. Segundo o curador do blog, Ryan Hageman, Gurafiku 
promove os trabalhos de designers gráficos já estabelecidos na área, jovens, estudantes e 
também é voltado aos trabalhos de profissionais femininas. O que, segundo ele, é um 
critério de seleção que prevê uma ampla perspectiva para o assunto altamente 
especializado como o design gráfico japonês (Khandelwal, 2014). Por fim, foi também 
adicionada à lista imagens obtidas pelo investigador durante a sua pesquisa de campo 
por cinco cidades japonesas (Tokyo, Chiba, Hiroshima, Kyoto e Nagoya) entre 
dezembro de 2011 e janeiro de 2012. Essas imagens, recolhidas pessoalmente pelo 
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investigador, são consideradas pertinentes por terem sido obtidas a partir de material 
exposto nas ruas e abrangem desde cartazes simples do cotidiano, sem ambições 
estéticas para estarem presentes em publicações especializadas, até grandes publicidades 
com vários metros de superfícies. 

De acordo com as fontes escolhidas, obteve-se um universo composto por 2686 imagens 
dentro do escopo temporal proposto para esta investigação. O conjunto de objetos a 
serem analisados (amostra desta investigação), considerando um universo de 2.600 
elementos, é composto por um total de 336 imagens38  que foram selecionadas 
aleatoriamente de acordo com os critérios previamente exposto (foi utilizado o SPSS para 
criar números aleatórios).

O número de amostras foi definido de acordo com a fórmula proposta por Robert Krejcie 
e Daryle Morgan: s=X2 NP(1-P) / d2(N-1)+X2 P(1-P) em que, segundo os autores, “s” = 
tamanho da amostragem necessária, “X2” = Nível de confiança desejável (no caso 95%, 
expresso por 1,96 ao quadrado ou 3,841), “N” = tamanho do universo (população), “P” 
= proporção da população, assumida como .50 (ou 50% de diversidade do universo) para 
resultar em um tamanho de amostragem maior, por segurança e “d” = margem de erro 
máximo admitida de .05, que representa 5% (Krejcie and Morgan, 1970). A partir dessa 
fórmula foi criada uma tabela para consulta, a qual é apresentada na Tabela I.

Do universo de imagens obtidas, foram excluídos trabalhos da área de sinalética, 
logotipos, embalagens, design interativo e qualquer trabalho em mídia eletrônica em 
movimento, por considerar que esses trabalhos não teriam elementos gráficos que se 
apresentassem em número e em variedade para serem analisados (no caso de sinalética e 
logotipo), por apresentarem superfícies irregulares e em materiais diferentes que papel 
(no caso das embalagens) e pelo caráter efêmero das imagens em movimento (no caso das 
mídias interativas e motion design). Os trabalhos escolhidos são pôsteres, panfletos, capas 
de livros, capa de revistas, mupis, outdoors, anúncios de jornais e revistas.
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38  Foi adicionada uma imagem às 335 sugeridas por Krejcie e Morgan para contemplar as 85 imagens sobressalentes e 
arredondar a escolha para 56 imagens para cada uma das seis fontes escolhidas.



Tabela I: Krejcie e Morgan. Tabela para determinar o número de amostras necessárias a partir de uma dada população (N = 
tamanho do universo e S = Amostras necessárias). Fonte: (Krejcie and Morgan, 1970).

Obtenção e Tratamento dos Dados

Cada imagem selecionada produziu dados de acordo com suas características. Esses dados 
foram armazenadas para gerar informações organizadas em gráficos e tabelas para 
possibilitar a interpretação desses dados. Para o registro e gerenciamento desses dados 
optou-se por usar o software SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

Para a inserção dos dados, as imagens previamente selecionadas aleatoriamente foram 
separadas por grupos de acordo com a fonte de origem. Todas as imagens de um grupo 
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eram analisadas e seus dados guardados e somente após finalizar todas as imagens da fonte 
escolhida passava-se para o grupo seguinte, no qual o processo se repetia. Os grupos 
foram organizados da seguinte forma: 

A) Grupo I (Fukuda, 2005): 56 imagens selecionadas num total de 416; 

B) Grupo II : (Fukuda, 2007)56 imagens selecionadas num total de 474;

C) Grupo III (Fukuda, 2008): 56 imagens selecionadas num total de 509;

D) Grupo IV (Miyoshi, 2006): 56 imagens selecionadas num total de 305;

E) Grupo V (Hageman, 2014): 56 imagens selecionadas num total de 872;

F)Grupo V (Hobo, 2012): 56 imagens selecionadas num total de 110;

Dessa forma o gerenciamento visual das imagens reduziu-se de centenas para dezenas, 
facilitando o processo de identificação posterior para revisões e análises qualitativas 
adicionais (cada arquivo continha um conjunto de 56 imagens). De qualquer maneira, 
cada imagem teve, além das variáveis de análise, um campo destinado à identificação da 
sua fonte, para garantir que os dados de origem fossem facilmente identificados e 
utilizados em eventuais cruzamento de dados. Por fim, reitera-se que a ordem de inserção 
dos dados não altera de maneira alguma os resultados obtidos na análise das 
características flat das imagens.

Cada imagem contou com variáveis que centravam-se nas características flat. Ou seja, 
cada variável comportava dois valores: “sim” e “não”. No qual “não” indicava a presença de 
característica flat indicada na variável em questão e o “sim” a sua ausência. Assim as 
variáveis foram definidas como:

A) “perspectiva” (Valor “não”= ausência de perspectiva em retratar os elementos principais e 
valorização de um só plano (ex: frontal, lateral). Esse valor também será indicado quando se tratar 
de uma imagem de fundo e com carga informativa vaga. Valor “sim” = uso ou sensação de 
perspectiva como elemento proeminente);

B) “gradiente_profundidade” (Valor “não” = uso de cores sólidas ou gradientes muito sutis. Valor 
“sim” = notoriedade no uso de gradientes de cores, principalmente voltadas para a variação de 
brilho). No caso das fotografias, a sensação de pouca profundidade foi considerada quando havia 
sombras reduzidas, cores suaves ou poucos contrastes. Também foi considerada a função da 
fotografia na imagem, nomeadamente, se havia uma função de proeminência ou secundária na 
composição; 

C) “esqueumorfismo” (Valor “não” = elementos gráficos (ou visuais) com características 
puramente gráficas, com cores sólidas e ausência de simulação de luz e profundidade). Valor “sim” 
= elementos gráficos com características esqueumórficas ;

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
VI. A Sensação de Flatness na Linguagem Visual Japonesa 

__________________________________________________________________________________________________________

184



D) “hiper-realismo” (Valor “não” = Imagens, coloridas ou não, com pós-produção básica que 
busca naturalidade). Valor “sim” = Imagens, coloridas ou não, com intensa pós produção que 
aponta para um distanciamento do real.

E) “flatness” (Composto por quatro valores qualitativos que foi atribuído pelo investigador 
considerando os valores dados às imagens de acordo com as características acima descritas).

A esses quatro itens foi adicionado um quinto que é uma avaliação integral da imagem 
baseada nos resultados dos quatro itens acima descritos (“flatness”). A sensação de flatness 
é a avaliação final da imagem que é dada através de quatro valores: “completa”, 
“satisfatória”, “insatisfatória” e “inexistente”. 

Foi considerado para a contagem de imagens que possuem características flat as que 
apresentarem resultados cuja sensação de flatness seja “completa” e “satisfatória”. Os 
resultados “insatisfatório” e “inexistente” foram considerados como não tendo a sensação 
global de flatness. Esta é uma avaliação puramente qualitativa, mas que esteve 
fundamentada nos parâmetros previamente definidos. Isso significa que uma imagem com 
quatro valores “não” pode ser considerada “completa”, da mesma forma que uma imagem 
com três valores “não”. Houve alguns casos de imagens com dois valores “não” iguais e 
que, pela avaliação global, tiveram resultados diferentes, como “satisfatória” ou 
“insatisfatória”. Isso acontece porque um trabalho de comunicação visual possui diferentes 
elementos que interagem entre si e que possuem pesos visuais distintos dentro de uma 
composição. Por esse motivo, uma avaliação final foi necessária para averiguar a somatória 
e a forma como interagiam os itens avaliados dentro do contexto da comunicação visual 
de cada trabalho avaliado. A classificação positiva, fortemente positiva, negativa e 
fortemente negativa é apenas para demonstrar a coerência nas avaliações realizadas e 
detalhar essas informações para eventuais futuras investigações.  

Resultados e Análises

Juntamente com a apresentação dos resultados quantitativos das análises realizadas das 
336 imagens, no subcapítulo “Exemplo de Casos” serão feitas análises de algumas imagens 
que apresentaram algum tipo de dificuldade ou necessitaram de algum tipo de atenção 
especial durante o período de análise. Pretende-se também que essas análises ajudem a 
esclarecer, através de alguns exemplos, como o método proposto neste capítulo foi 
utilizado para analisar todas as demais imagens. 

De forma detalhada, e com a finalidade de deixar mais claro o processo de análise, optou-
se por também fazer cruzamento dos dados obtidos relacionando o valor da sensação de 
flatness com cada um dos quatro elementos que foram analisados. Dessa maneira o leitor 
terá acesso de forma mais detalhada à relação entre os elementos analisados e a 
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classificação final. Esse resultado será apresentado em forma de tabelas (o documento 
completo está disponível na seção “Anexo I”). Os resultados acompanharão as análises 
qualitativas feitas das imagens selecionadas levando em consideração suas quatro 
características previamente avaliadas junto com uma averiguação global dos elementos, ou 
seja, como cada um dos itens analisados e dos elementos gráficos interagiam entre si. 
Como explicado anteriormente, os quatro valores que foram atribuídos para a sensação de 
flatness indicavam se o trabalho gráfico poderia ser considerado flat ou não, sendo que 
havia dois valores positivos (“completa” e “satisfatória”) e dois negativos (“instatisfatória” 
e “inexistente”). É oportuno lembrar que nas análises de imagens, opiniões subjetivas são 
passíveis de ocorrer, contudo houve empenho em fundamentar objetivamente essas 
opiniões para que as escolhas feitas na classificação das imagens fossem sempre 
justificadas.     

Os resultados qualitativos obtidos em relação à perspectiva foram negativos em 209 
situações e positivos em 127. Ou seja, 62,2% das imagens tinham os elementos principais 
retratados com a valorização de apenas um dos planos, criando uma certa 
bidimensionalidade na composição gráfica ou imagens nas quais a sensação de perspectiva 
não estava presente. Os casos em que percebia-se alguma profundidade através da 
perspectiva e da maneira com que um objeto foi apresentado somaram 37,8% dos casos. A 
tabela II apresenta os valores em detalhes.

Tabela II: Percepção da perspectiva.

O item seguinte classificava a profundidade dos trabalhos gráficos através dos gradientes 
de cores ou sombras. Esse item foi considerado ausente em 162 casos e presente em 174. 
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Isso representa, respectivamente, 48,2% e 51,8%. Os valores em detalhes podem ser vistos 
a seguir (tabela III).

Tabela III: Percepção de gradiente de cor e profundidade.

O terceiro item era a respeito do esqueumorfismo aplicado à comunicação visual. Foram 
ao todo 327 casos nos quais não foram encontradas aplicações dessa técnica, ou seja, 
97,3% dos casos. Foram 9 casos em que o esqueumorfismo fazia parte da comunicação 
visual, representando 2,7%. Vide tabela IV para consultar os valores detalhados.

Tabela IV: Percepção de esqueomorfismo.

O quarto item dedicava-se a constatar a frequência com que a comunicação visual 
japonesa recorria ao tratamento de imagens de forma hiper-realista, sejam elas fotografias 
ou ilustrações. As imagens que tinham uma pós-produção básica que buscava 
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naturalidade somaram 306 casos. O distanciamento exagerado da realidade, através do 
tratamento digital de imagens, ocorreu em 30 casos. Em porcentagens, isso equivale a 
91,1% e 8,9%, respectivamente. Mais detalhes na tabela V.

Tabela V: Percepção da qualidade hiper-realista.

Exemplos de Casos Avaliados

Para ilustrar casos de esqueumorfismo e o hiper-realismo na comunicação visual japonesa, 
foram selecionados três trabalhos do conjunto das 336 imagens analisadas para esta 
investigação. Nos três exemplos, a sensação de flatness foi considerada inexistente. No 
primeiro exemplo (fig. 6.2), todos os elementos propostos para averiguação estavam 
presentes, nomeadamente, perspectiva, gradiente, e profundidade, esqueumorfismo e 
hiper-realismo. A perspectiva está presente na montagem hiper-realista do líquido na 
forma de um golfinho, símbolo de Nagoya. Trata-se de uma criação modelada em 
programas 3D, com o objetivo de moldar um golfinho nadando em ondas originárias da 
garrafa. Ambos os elementos (golfinho e ondas) possuem as texturas do refrigerante. A 
perspectiva, profundidade, luz, aplicação de sombra para acentuar o volume dos 
elementos e a sugestão de movimento em profundidade dessa montagem são 
características que se afastam do que é percebido como flat. O esqueumorfismo está 
presente nas simulação do líquido, na simulação de reflexo sob a garrafa e sob lata e no 
brilho e sombra que há no círculo vermelho, que proporcionam uma sensação de volume 
ao elemento gráfico. O hiper-realismo fotográfico é visto na garrafa e na lata, com 
excedentes de sombras, brilhos e cores. 
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Fig. 6.2: Autor Desconhecido. Anúncio em display na estação de Nagoya da  Japan Railways, 2011. Fonte: foto por Flávio 
Hobo em 12 de dezembro de 2011.

Fig. 6.3: Ryohei Kojima. Design editorial para Epson, 2004. Fonte: Fukuda, 2005, imagem nº 356.

No segundo exemplo (fig. 6.3), apenas a questão da falta de perspectiva manteve-se 
coerente  com o que foi definido como característica flat. A frontalidade da imagem 
principal ganha profundidade com o tratamento realista através de graduações de cores, 
luzes e sombras. É um dos raros casos em que uma ilustração com características hiper-
realistas foi vista durante a análise das imagens.
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No terceiro exemplo (fig. 6.4), apenas o esqueumorfismo esteve ausente. Entretanto, os 
todos os outros elementos analisados (perspectiva, gradiente de cores, luzes, sombras e 
tratamento hiper-realista) estavam presentes de maneira incisiva. Também trata-se de uma 
imagem singular dentre todas as outras 335 imagens analisadas. O tratamento de cores 
com valorização das tonalidades frias, tons de pele com pouca saturação, dramaticidade 
da perspectiva acentuada e o trabalho de edição digital na composição da imagem são 
características que estão distantes da linguagem flat. Esta imagem também possui uma 
certa agressividade, que é perceptível pelo rosto do jogador, mas principalmente pela 
perspectiva e pela bola no primeiro plano. O observador encontra-se em uma posição 
desprotegida do ataque do jogador retratado. Essa é uma abordagem pouco usual dentre 
as imagens analisadas, e, junto com as duas imagens anteriores, foram consideradas 
exceções dentro do universo de imagens de selecionadas para esta investigação.

Fig. 6.4: Autor Desconhecido. Anúncio em display em Tokyo, 2011. Fonte: foto por Flávio Hobo em 18 de dezembro de 
2011.

A imagem a seguir (fig. 6.5) é um exemplo de trabalho com uma sensação de flatness 
satisfatória. Foram atribuídos valores negativos às características de perspectiva, hiper-
realistas e esqueumórficas. Apenas os gradientes de cores foram detectados como 
característicos, o que dava alguma profundidade à imagem. Mais especificamente é a 
transparência das cores que gera profundidade na imagem e a transição das cores que 
representam as flores de cerejeiras japonesas (sakura). Características semelhantes em 
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outras imagens, que possuíam transparências, foram tratadas com o mesmo critério de 
avaliação. Salvo quando esse fenômeno estava restrito a um papel secundário na 
composição, como uma imagem de fundo, por exemplo. Apesar da relevância dos 
elementos do primeiro plano e da leve sugestão de volume das formas coloridas em 
tons de rosa, pode-se afirmar, através de uma análise qualitativa, que há uma 
sensação satisfatória de flatness; isso ocorre, principalmente, pela completa falta de 
perspectiva dos elementos.

Fig. 6.5: Yoshihiro Yagi, Ai Ishimatsu & Eri Ohno. Festival da Cerejeira Marumouchi, 2012. Fonte: http://
gurafiku.tumblr.com (acesso em 15 de março de 2014). 

As duas imagens a seguir representam alguns casos em que a fotografia tem uma função 
comunicativa mais relevante que os grafismos e que a sensação de flatness não é tão clara 
como nos exemplos anteriores. Na figura 6.6 houve um empate entre as quatro 
características a serem analisadas. 
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Fig. 6.6: Autor Desconhecido. Capa de livro “Goodbye”, 2005. Fonte: http://gurafiku.tumblr.com (acesso em 12 de março 
de 2014).

Não há tratamento realista nem características esqueumórficas, entretanto, foi acusada 
perspectiva e profundidade por luzes e sombras. Em relação à primeira característica, não 
há frontalidade ao retratar as pessoas e há sobreposição de quatro planos (vegetação em 
primeiro plano, pessoas, árvore e vegetação de fundo). Um novo plano é atribuído pelo 
gráfico vermelho e pelo texto, que, pela sobreposição à fotografia, encontra-se em 
primeiro plano. A intensidade desse retângulo vermelho e a sua cor sólida conferem uma 
sensação de flatness intensa. Os relevos, denunciados pelas as sombras, e a perspectiva 
criada pelos planos e posicionamento não frontal em relação à câmera, perdem a 
intensidade em promover profundidade devido ao protagonismo que o retângulo 
vermelho e a sobreposição das letras têm na composição. Por isso, foi considerado como 
satisfatória a sensação de flatness nessa imagem e em casos semelhantes.

A imagem seguinte (fig. 6.7) é um exemplo semelhante, contudo a imagem fotográfica 
tem um papel de maior destaque. Neste caso, a avaliação das características é exatamente 
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igual à imagem anterior (fig. 6.6): “sim” para perspectiva e gradiente / profundidade por 
cores e “não” para esqueumorfismo e hiper-realismo. Apesar do alto grau de 
tridimensionalidade e profundidade apresentado na fotografia, o corte brusco, em forma 
de círculo, tira a continuidade da imagem e reafirma a força e importância da área exterior 
à foto como elemento informativo. Ou seja, sem a intervenção de uma área branca, o 
texto, de tamanho já reduzido, estaria sobre a imagem (de forma semelhante à fig. 6.4) de 
forma tímida,   possibilitando à imagem fotográfica pleno domínio de informação. Ao 
retirar o domínio da fotografia, a informação tridimensional e de perspectiva é contida 
pela área branca, que por sua vez, é totalmente flat. Sendo assim, a imagem foi 
considerada com uma sensação satisfatória de flatness.  

Fig. 6.7: Keiko Hirano. Imagem para anúncio editorial “My Twelve Colors”. Fonte: Fukuda, 2007, imagem nº 486-b.

A imagem seguinte (fig. 6.8), novamente teve a mesma avaliação das duas anteriores: 
flatness satisfatório, sendo considerada sem esqueumorfismo, sem hiper-realismo e 
contendo perspectiva e profundidade de cores ou sombras. Ao contrário da imagem 
anterior (fig. 6.7), a fotografia está presente em toda a superfície do cartaz (a base na qual 
há informações adicionais pode ser desconsiderada por não retirar nenhuma informação 
relevante da fotografia). Nela também há uma sugestão de perspectiva que se torna 
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evidente pela linha da corda e pela direção do olhar da pessoa em primeiro plano (ambos 
apontam para mesma direção). Essa profundidade, entretanto, é atenuada pelo excesso de 
branco na imagem, que suprime o volume e ajuda a mesclar os elementos em primeiro 
plano com o fundo. É ao considerar o texto que a sensação de flatness surge. O texto é o 
elemento gráfico de destaque devido a dimensão, sobreposição da imagem fotográfica e 
pelo contraste da cor sobre azul sobre a imagem de fundo em preto e branco. E, por sua 
vez, esse elemento gráfico de destaque, possui características totalmente flat (cores sólidas, 
sem sensação de profundidade e sem perspectiva). Dessa forma, em uma análise integral 
da imagem, foi considerada que a sensação de flatness era satisfatória.

Fig. 6.8: Autor Desconhecido. Cartaz em Nagoya, 2011. Fonte: foto por Flávio Hobo em 12 de dezembro de 2011.

O caso seguinte (fig. 6.9) foi considerado invulgar. A análise resultou em apenas um item 
afirmativo: profundidade de cores ou sombras. Porém, a imagem não foi considerada flat, 
pois, no momento da análise qualitativa, sua classificação foi “insatisfatória”. 
Normalmente, a pontuação com um “sim” e três “não” resultaria em uma sensação de 
flatness completa ou satisfatória. Nesse caso, o grande plano no rosto possui características 
visuais que acentuam a profundidade na imagem, nomeadamente, o volume dado pelas 
sombras, a tridimensionalidade na lágrima e o esmaecimento da imagem devido à 
pequena profundidade de campo. Nesse caso, a fotografia é o elemento principal da 
comunicação. É visualmente dominante, tanto pela mensagem visual como pelo espaço 
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ocupado na superfície do anúncio. A lágrima possui volume e interage, graças a sua 
transparência, com a luz e a sombra no rosto da criança. Nota-se que o conjunto lágrima e 
olho ocupa o centro da fotografia tanto bidimensionalmente (altura e largura) como 
tridimensionalmente, se for levado em consideração a distância que se cria entre o 
primeiro plano (lateral do rosto) e o ponto no qual perde-se o foco (nariz e boca). A 
lágrima encontra entre esses dois extremos em um suposto eixo de profundidade. Os 
elementos de suporte na faixa branca abaixo da fotografia estão retratados apenas no 
plano lateral, anulando sua própria  tridimensionalidade. No entanto, são muito 
diminutos em relação ao resto do anúncio e à intensidade do elemento principal, a 
fotografia da criança. Se a faixa branca estivesse sobreposta à imagem (como na fig 6.6), a 
profundidade da fotografia seria atenuada e a sensação de flatness poderia ser de alguma 
maneira positiva. Contudo, optou-se, cautelosamente, em afirmar a sensação insatisfatória 
de flatness para esse anúncio.

Fig. 6.9: Yoshihiro Tateishi. Anúncio para cadeira de criança, 2006. Fonte:  Fukuda, 2007, imagem nº 568.

O anúncio seguinte (fig. 6.10) ajuda a compreender os critérios que levaram a não 
considerar o anúncio anterior como flat. A análise retornou aos mesmos resultados: “sim” 
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para profundidade por gradiente de cores ou sombras e “não” para perspectiva, 
esqueumorfismo e hiper-realismo. Contudo, essa imagem teve um teor satisfatório de 
sensação flat. A diferença entre as duas imagens é a ênfase na bidimensionalidade do 
elemento principal. As sombras, embora presentes, não criam uma sensação tão grande de 
volume e a profundidade de campo é maior, permitindo que todo o objeto esteja focado, e 
dessa maneira, achatando seu volume.

Fig. 6.10: Eiki Hidaka. Anúncio de jornal para empresa Takata. Fonte: (Fukuda, 2005), imagem nº 465.

O último exemplo a ser comentado representa e valoriza a utilização de linhas para 
compor a mensagem visual. O trabalho foi escolhido para explicar o processo de avaliação 
e análise da sensação de flatness; ao mesmo tempo que possui a simplicidade que a linha 
pode proporcionar, também possui áreas nas quais o volume é sugerido através da 
densidade no uso da linha (fig. 6.11). Esse atributo resultou na confirmação da 
característica de profundidade por gradiente de cores ou sombras. Os outros três atributos 
foram negativos. As flores são elementos de destaque nessa composição. Isso ocorre 
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devido à dimensão do conjunto, o posicionamento (no topo e centralizado), a cor 
vermelha e as linhas de leitura da imagem que passam pelas flores e terminam no pássaro. 
Nota-se também que cada uma das flores foram retratadas de maneira distinta ao se 
considerar a perspectiva: uma frontal, uma lateral e outra em perspectiva. Porém, a 
profundidade não se faz presente na linguagem gráfica da linha e também não se encontra 
na soma de todos os outros elementos gráficos que compõem o trabalho. Por esses 
motivos não se assinalou a perspectiva como uma característica presente nesse trabalho, 
resultando em uma análise qualitativa na qual afirma-se que a sensação de flatness, nesse 
caso, é satisfatória.

Fig 6.11: Kazumasa Nagai. Pôster “CS Design Competition”, 2006. Fonte: Fukuda, 2007, imagem nº 152.

Discussão dos Resultados

A análise dos resultados das análises dos trabalhos aleatoriamente selecionados indicam, 
segundo os métodos e parâmetros definidos nesta investigação, uma franca tendência de 
abordagem flat na comunicação gráfica japonesa. Chegou-se a essa conclusão ao separar 
os resultados em dois grupos: o grupo de imagens considerado flat continha os resultados 
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positivos (“completa” e “satisfatória”) e o grupo de imagens que não foi considerado flat 
continha os resultados negativos (“instatisfatória” e “inexistente”). Ao somar os resultados 
de cada grupo verifica-se que os trabalhos gráficos japoneses onde há a sensação de flatness 
somaram 252 imagens e os trabalhos onde podem ser descartadas a sensação de flatness 
somaram 84 imagens. Sendo assim, 75% das amostras podem ser consideradas flat e 25% 
não possuem essa característica 39.   

O resultado indica que houve ampla maioria dos trabalhos com uma abordagem flat na 
maneira de comunicar. O resultado apresentado neste capítulo tenciona suprir uma falha 
que detectou-se durante a revisão da literatura, na qual a questão da característica flat no 
design gráfico japonês não era afirmada ou negada. A partir desse ponto, foi feita uma 
revisão direcionada da história estética japonesa nas artes visuais a fim de se encontrar 
pontos de contato entre o passado das artes visuais e o presente do design gráfico. Não é 
possível afirmar que o motivo do design gráfico japonês ter uma forte tendência ao flat 
seja um fenômeno que deriva exclusivamente da história da cultura visual japonesa e seu 
flerte com esse tipo de estética. Na história do desenvolvimento do design gráfico japonês, 
influências externas são constantes. Contudo, igualmente constante é a capacidade de 
adaptação dos elementos externos ao gosto japonês. No inquérito feito à 105 designers 
gráficos japoneses será visto que 40,9% dos inquiridos disseram ser consideravelmente ou 
muito influenciados pelas artes japonesas 40.

Das três características estudadas nesta investigação, o flat é a única que pode ser 
encontrada na gênese das linguagens gráficas de diversas culturas, pois trata-se de uma 
linguagem estética universal. O estilo e a frequência do uso podem variar de acordo com as 
preferências estéticas de cada cultura. Ainda que não faça parte desta investigação comparar 
esses dados, futuras investigações encontrarão aqui informações que permitirão comparar 
essas características com o que se pratica no Japão a partir dos anos 2000. Não há ambição 
alguma em defender o flat como uma característica exclusivamente japonesa, mas sim de 
afirmar que é uma linguagem visual que esteve presente durante o desenvolvimento artístico 
e gráfico do Japão e essa tendência continua, de acordo com os resultados obtidos, 
influenciando na linguagem do design gráfico japonês contemporâneo. 
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39  Os resultados detalhados para o item “sensação flatness” foram: “completa” = 111 (33%), “satisfatória” = 141 (42%), 
“insatisfatória” = 67 (19,9%) e “inexistente” = 17 (5,1%).

40 O inquérito está integralmente disponível na seção “Anexos II”.



VII. Inquérito: Comunicação Visual no Japão Contemporâneo  

Essa parte da investigação é exploratória e tem o propósito de agregar informações 
relevantes ao entendimento de certos fenômenos relacionados à comunicação visual 
japonesa. Ou seja, espera-se que as informações a seguir sirvam de apoio à compreensão 
desta investigação e fomente novas pesquisas a partir dos dados apresentados e sugestões 
ocasionalmente indicadas. O inquérito poderia indicar correções ao nível conceitual das 
análises e ideias desenvolvidas ao longo da investigação, e corrigir eventuais conceitos ou 
interpretações. Tal fato não ocorreu nesta investigação, ao contrário, há uma série de 
resultados que corroboram o conteúdo até então desenvolvido.

Como dito na Introdução desta investigação, as seções que integraram o presente 
inquérito foram “Interviewee Details” dedicado a identificação detalhada dos inquiridos, 
“Design as Profession” que explorava questões relacionadas à profissão na área da 
comunicação visual, “Visuals and Graphics” dedicava a interpretação visual de imagens e 
“Globalization, Japan and Graphic Design” que os questionavam sobre o contexto 
mundial do design gráfico japonês. Serão inseridas neste capítulo apenas as imagens 
utilizadas no inquérito. Os gráficos e tabelas com dados mais detalhados ficarão 
disponíveis apenas na seção “Anexos II”

Método para Criação e Aplicação do Inquérito 

O questionário foi construído em blocos temáticos divididos em quatro partes já citadas 
na introdução. Cada seção possui questões desenvolvidas segundo os objetivos de cada 
seção. Esses objetivos serão explicados na apresentação de cada uma das suas partes. Trata-
se de um questionário de caráter quantitativo, com perguntas de múltiplas escolhas 
formado por 44 questões com um tempo estimado de vinte minutos para ser respondido 
integralmente. Dividiam-se em seis questões para a seção “Interviwee Details”, dezoito 
questões para “Design as Profession”, doze questões para “Visuals and Graphics” e oito 
questões para “Globalization, Japan and Graphic Design”. 

O Universo populacional deste inquérito concentrou-se quase totalmente nos designers 
gráficos inscritos na JAGDA ( Japanese Graphic Designers Association Inc.) que possui 
atualmente cerca de 2800 membros espalhados por todo o Japão. Algumas solicitações 
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foram também enviadas para indivíduos em faculdades e estúdios de design encontrados 
em pesquisas através de livros e websites. 

Ao todo foram enviados 1.130 emails. Ao todo foram 219 indivíduos que visitaram o 
inquérito online, sendo que 114 responderam parcialmente ao inquérito e 105 
responderam em sua totalidade. Foram consideradas para as análises somente as opiniões 
dos 105 inquiridos que responderam integralmente o inquérito, excluindo os outros 9 
indivíduos que responderam parcialmente.

A razão pela escolha de designers associados à JAGDA ocorreu primeiramente por se 
tratar de uma entidade com quase quatro décadas de atividades (foi fundada em 1978) e 
ter membros de diversas regiões do Japão. Outro motivo que justifica essa escolha é o 
critério de avaliação para aprovação dos membros. É exigido dos candidatos a membros 
profissionais pelo menos dois anos de experiência comprovada como profissional ou educador 
na área do design gráfico. Através do processo de seleção da JAGDA era esperado que os 
indivíduos que viessem a participar do questionário pudessem contribuir com respostas 
confiáveis para esta investigação.

A formulação conceitual do questionário baseou-se nos seguintes critérios: obtenção de 
dados primários indisponíveis na literatura especializada sobre hábitos e opiniões de 
designers gráficos japoneses acerca de temas ligados à realidade sociocultural japonesa; 
obtenção de opiniões dos inquiridos sobre análise de imagens para confirmar ou refutar as 
análises realizadas previamente nesta investigação através de fontes secundárias; indicação 
de possíveis caminhos que apontassem para futuras possibilidades investigativas; criar um 
quadro geral sobre questões relacionadas à comunicação visual japonesa contemporânea e 
cumprir o objetivo desta investigação de doutoramento. 

A disseminação do questionário foi feita de forma exclusivamente eletrônica, através dos 
endereços de emails recolhidos durante a fase de pesquisa do universo populacional de 
indivíduos aptos para participarem do inquérito (descrito anteriormente). 

O período de realização do inquérito contempla o período de desenvolvimento das 
questões, pré-teste com designers, tradução para japonês, disseminação e coleta de dados. 
Os trabalhos iniciaram com a formulação das questões em agosto de 2011, em 
outubro foi realizado um pré-teste com dez indivíduos designers, professores e 
doutorandos portugueses para identificar itens redundantes ou problemáticos antes 
de seguir para a fase de tradução para japonês. A tradução do questionário foi feita 
em meados de novembro pelo Professor Doutor Yasuhiro Ohara (1967–) da 
Universidade de Chiba a partir da versão em inglês do questionário criada pelo 
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investigador. O questionário foi lançado aos inquiridos no início de dezembro 2011 e 
finalizado em meados de fevereiro de 2012.

A análise dos dados iniciou-se em maio de 2012 após tê-los formatados em gráficos. O 
tratamento dos dados foi feito pela plataforma online escolhida para o inquérito 
(SurveyGizmo). Os dados de cada inquirido também estiveram disponíveis para acesso 
para eventuais dúvidas na validação das respostas. Na seção Anexos o leitor poderá 
encontrar o documento gerado pela plataforma com os dados gerais das 105 respostas 
válidas. Documento que serviu de base para as análises apresentadas a seguir. 

Objetivos

O objetivo primário do questionário foi obter dados sobre as preferências, modo de 
trabalho e opiniões de designers gráficos japoneses a respeito de tópicos relacionados à 
área da comunicação visual e a questões socioculturais. Tais dados não foram encontrados 
nas fontes bibliográficas consultadas no âmbito desta investigação. Por isso, o 
questionário contemplava questões específicas a esta investigação como também questões 
gerais que possam servir como complemento à leitura deste documento ou como ponto 
de partida para investigações futuras, pois há dados disponíveis para serem explorados e 
fomentar novas hipóteses à investigação acerca do design gráfico japonês.

O objetivo secundário foi utilizar os dados obtidos para confirmar informações obtidas de 
fontes secundárias e que serviram de argumentos para o desenvolvimento das análises de 
peças gráficas apresentadas nos capítulos anteriores e eventuais novas informações que 
expandissem o conhecimento nas áreas específicas abordadas nesta investigação.  

Não faz parte dos objetivos lançar conclusões baseadas em cada resposta dada pelos 
inquiridos. O questionário tem um caráter mais generalista e de natureza exploratória 
pois, como já foi mencionado, o estado da arte sobre a investigação do design gráfico 
japonês contemporâneo conta com um número de publicações reduzido. Assim, 
eventuais conclusões só podem ser feitas com suporte de dados secundários. Os 
comentários feitos a partir das análises dos resultados tem o caráter sugestivo e indicam 
sugestões para futuras investigações mais específicas. Em outros momentos, os números 
corroboram com as análises ou conceitos desenvolvidos nos capítulos anteriores, dando 
mais credibilidade ao corpo teórico da investigação. 
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Resultados da Seção “Interviewee Details”

Foram realizadas seis perguntas acerca do entrevistado com o objetivo de identificar a 
procedência e qualidade das respostas em relação ao grau de experiência do entrevistado o 
qual pode ser aferida pelo seu grau acadêmico e sua área de estudos. Embora haja cursos 
técnicos e acadêmicos, o design gráfico é uma área que absorve profissionais com diversas 
especializações e conhecimentos teóricos relacionados à cultura visual, publicidade e 
marketing. Obviamente era primordial averiguar também a nacionalidade dos 
entrevistados, uma vez que na obtenção de um documento que servirá como fonte 
primária de análise sobre o panorama atual do design gráfico japonês seja composto por 
respostas de profissionais ou teóricos que sejam do Japão. Poderiam ser considerados 
também estrangeiros que foram educados sob o sistema japonês de ensino ou que 
praticam a profissão há tempo suficiente para absorver a essência da prática do design 
gráfico japonês. Entretanto essa verificação não foi considerada para o questionário por 
adicionar um grau de complexidade desnecessário para este inquérito. A idade em que 
eventuais estrangeiros deixaram seus países de origens poderia influenciar nas perguntas 
relacionadas à cultura. Ao levar em consideração esses fatores, decidiu-se considerar 
apenas designers gráficos de origem japonesa que possuem currículo profissional 
suficiente para serem aceitos pela JAGDA. 

Contabilizaram-se 105 respostas válidas, salvo quando indicado de outra forma, sendo 
que 84.8% dos inquiridos eram do gênero masculino e 15,2% do gênero feminino 
(questão 1). As idades foram divididas em grupos entre (18 – 23), (24 – 29), (30 – 35), 
(36 – 40), (41 – 46), (47 – 52), (53 – 58), (59 – 64), e maiores de 65. Os três grupos de 
idade mais numerosos foram (36 – 40) com 21,9% seguido igualmente pelo grupo de (47 
– 52) também com 21,9% e em terceiro o grupo com idade entre (30 – 35) representando 
19% das respostas válidas. Os três grupos menos numerosos foram os maiores de 65 anos 
com 1,9%, os jovens entre (18 – 23) também com 1,9% e por fim contabilizou-se a 
resposta de 5,7% de jovens entre (24 – 29) anos (questão 2). Foi alcançado a totalidade de 
inquiridos de nacionalidade japonesa (questão 3). O grau acadêmico mais comum são os 
licenciados do ensino superior que correspondem a 45,7% dos entrevistados, seguidos por 
31,4% de profissionais que possuem apenas ensino técnico e 14,3% que possuem apenas o 
ensino médio. Apenas 1% dos inquiridos possuem grau de doutor, 3,8% são mestres e 
3,8% consideram não se encaixar em nenhuma das opções citadas (questão 4). Para 
finalizar a primeira parte deste inquérito, foi solicitado para que identificassem a área do 
seu curso / especialização. A grande maioria, 71,4% está inserido no grupo “Design 
Gráfico / Comunicação Visual”. O segundo grupo mais numeroso nesse inquérito conta 
com 24,8% de pessoas de diversas áreas como animação 3D, administração, engenharia, 
gravuristas, literatura, psicologia, economia, design de interiores entre outros. As outras 
opções eram Design Industrial (4,8%), Artes Plásticas (2,9%), Cinema (1,9%), Webdesign 
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e Multimídia (1,9%), Design de Ambientes (1%) e Fotografia (1%) (questão 5). Apesar 
de disponível a opção Design de Moda, não houve quem se considerasse dessa área. 
Por fim, a porcentagem dos inquiridos que terminaram seus estudos entre 1981 e 
1990 foi de 30,5%, os que terminaram antes de 1980 (a data mais antiga disponível 
nesse inquérito) foi de 20%, completando assim a maioria dos inquiridos. Os demais 
grupos foram: entre 1996 e 2000 (16,2%), 2001 e 2005 (15,2%), 1991 e 1995 
(14,3%), 2006 e 2011 (2,9%) e após 2011 (1%) (questão 6).

Comentários da Seção “Interviwee Details”

O inquérito foi respondido proeminente por homens com uma maioria absoluta de 
84,8%. Contudo esse público não representa necessariamente a proporção de designers 
masculinos em atividade no Japão, ou mesmo a proporção entre designers masculinos e 
femininos inscritos na JAGDA (não foi encontrada uma fonte que mostre essa relação). 
Esse número apenas mostra a taxa de resposta por gênero. Contudo, a questão do gênero 
na profissão relacionada ao design gráfico e à comunicação visual não parece ser um fator 
de diferenças determinantes por ser uma profissão intelectual e que está focada nas 
necessidades do cliente ou público. O equilíbrio de gêneros também pode não 
corresponder à realidade quantitativa dos profissionais de comunicação visual no Japão. 
Não houve nenhum tipo de pré-seleção ao enviar o inquérito aos profissionais registrados 
na JAGDA, todos os membros receberam o mesmo conteúdo com a descrição e 
hiperligação para o inquérito.

A maioria dos inquiridos tem idade superior a 30 anos e já possuem ensino técnico ou 
ensino superior. Com 71,4% dos inquiridos pertencentes à cursos área de design gráfico 
ou comunicação visual e 100% dos inquiridos são naturais do Japão. As idades dos 
inquiridos estão equilibradas. Os mais jovens e os mais velhos foram minorias. A idade 
não é um fator de preocupação desde que o indivíduo tenha experiência na área no caso 
dos mais jovens. A escolha da JAGDA para criar uma lista de potenciais inquiridos 
salvaguardava a situação da experiência. A questão da nacionalidade também é uma 
salvaguarda para a validação desse inquérito sobre o design gráfico japonês. Indivíduos 
estrangeiros que tivessem sido educados no Japão ou com experiência suficiente sobre o 
design gráfico japonês poderiam participar deste inquérito. Entretanto definir os critérios  
para validar esses indivíduos como aptos para responder como os que nasceram no Japão 
poderia levantar questões desnecessárias a respeito da validade do inquérito.

Sobre o grau acadêmico, percebe-se que um número baixo de inquiridos possuem grau 
acadêmico de mestre ou doutor. A grande maioria teve uma educação não avançada nas 
áreas da comunicação visual (licenciatura e ensino técnico). Ressalta-se que esses números 
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referem-se a profissionais da área que já possuem histórico profissional para ser membro 
da JAGDA. Ou seja, grande parte dos inquiridos iniciam carreira logo após a licenciatura 
ou mesmo após cursos técnicos. 

Com base no perfil dos inquiridos e na quantidade de respostas válidas, pode-se afirmar 
que as respostas dadas ao presente inquérito podem ser consideradas válidas para compor 
um documento com fontes primárias de informação para, junto com fontes secundárias, 
auxiliar na investigação sobre a comunicação visual japonesa.

Resultados da Seção “Design as Profession”

Esta seção é composta por dezoito perguntas que exploram assuntos voltados às questões 
profissionais do design gráfico no Japão, relações com clientes, ferramentas de trabalho, 
processo criativo, fontes de inspiração e considerações sobre a realidade fora do Japão. 
Esta seção está focada para as questões sociológicas e antropológicas as quais são 
consideradas fundamentais para o estudo extracultural do design gráfico.

O tempo de experiência profissional (questão 7) das pessoas que responderam as 
perguntas deste inquérito varia entre menos de um ano (1%), entre 2 e 5 anos (5,7%), 
entre 6 e 10 anos (20%), entre 11 e 20 anos (27,6%) e finalmente os que possuem mais de 
20 anos de experiência (45,7%). Foi perguntando quais eram as áreas de atividades 
profissionais e, nesse caso, foi permitido que os inquiridos selecionassem mais de uma 
opção relativo à sua situação individual (questão 8). É completamente aceitável, por 
exemplo, um designer gráfico ser especialista em desenhos de tipos e também estar 
envolvido em docência. Para tanto, era esperado redundância nos votos em algumas áreas 
e quase todos os inquiridos (99%) consideram o Design Gráfico / Comunicação Visual 
como uma das suas áreas de atuação. Em seguida há Design Editorial (51,4%), 
Webdesign / Multimédia (32,4%), Desenho de Tipos / Tipografia (32,4%), Outras Áreas 
(30,5%) como filmes comerciais, relações públicas, planejamento, caligrafia entre outras. 
As áreas de Ilustração (28,6%), Ensino (22,9%), Design de Ambientes (10,5%) foram as 
menos selecionadas.

A situação de emprego atual (questão 9) procurava evidências da dimensão das empresas 
em que os designers estão distribuídos. A grande maioria permanece em agências 
pequenas com até 5 designers (46,2%) ou são freelancers (34,6%), 19,2% possuíam seu 
próprio atelier, enquanto apenas 2,9% trabalham em agências com mais de 50 designers e 
4,8% trabalham em agência com mais de 50 designers.
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As questões que seguem procuravam avaliar tanto o conhecimento, os costumes, o modo 
de operação da atividade do designer gráfico no Japão e a relação com os clientes. A escala 
de Likert de cinco valores foi utilizada para interpretar as diferentes respostas com a 
finalidade de identificar tendências, ou seja, as duas respostas mais comuns para as 
diferentes perguntas marcam uma tendência forte, média ou neutralidade. Ou seja, uma 
interpretação que acuse uma “forte tendência” indica que a maioria dos inquiridos 
manteve-se nas duas alternativas de uma das extremidades. Uma “tendência média” ou 
apenas “tendência” possui a maior parte dos inquiridos que se situam entre a opção neutra 
e um grau vizinho, tanto para o positivo ou negativo. Por fim, é considerado 
“neutralidade” quando há um equilíbrio entre os três valores do meio ou uma grande 
maioria que escolheu a opção neutra. No momento será apresentado apenas as tendências 
às perguntas (os dois maiores valores), contudo o documento integral com todas as 
respostas poderá ser consultado como indicado anteriormente. Essa interpretação 
qualitativa foi escolhida para manter alguma fluidez no texto e devido ao grande número 
de perguntas existentes nessa segunda seção. 

Para investigar sobre o uso de imagens nos trabalhos foram realizadas duas perguntas. Os 
cinco valores disponíveis para escolha referem-se à frequência de utilização e eram 
“nunca”, “raramente”, “às vezes”, “frequentemente” e “sempre”. A primeira questão condiz 
ao uso de fotografias (questão 10). Verificou-se que há uma tendência por parte do cliente 
em fornecer as imagens necessárias para a criação da peça visual com 43,8% dos 
inquiridos informando receber “às vezes” fotos do cliente e 26,7% que consideram que 
isso acontece “frequentemente”. Em relação às imagens royality free, há uma tendência em 
não buscar essa alternativa, já que 37,1% o fazem “às vezes” e 28,6% “raramente” 
procuram essa alternativa. Sobre as imagens com direitos controlados (right managed) a 
mesma tendência negativa foi verificada com 31,4% afirmando usar “raramente” esse tipo 
de imagem e 27,6% fazê-lo apenas “às vezes”. Por outro lado, há uma tendência positiva na 
contratação de um fotógrafo para obtenção de imagens para usar na comunicação visual 
visto que 29,5% usam esse artifício às vezes e 38,1% usam frequentemente. Mas é válido 
salientar que um número sensivelmente grande de 20% dos inquiridos afirmaram 
“sempre” contratar um fotógrafo para tirar fotos específicas para o trabalho.

As mesmas questões foram colocadas em relação à obtenção de ilustrações (questão 11). 
Houve neutralidade em relação ao fato de usar ilustrações feitas pelo próprio inquirido. A 
grande maioria (41,9%) afirmou que essa situação ocorre “às vezes”, há casos raros para 
18,1% e 17,1% afirmaram fazer “frequentemente” as próprias ilustrações ocorrendo então 
uma situação de equilíbrio. Há uma forte tendência a não usar ilustrações royality free. 
46,7% “nunca” usam essa opção e 29,5% “raramente” o faz. O mesmo ocorre com as 
ilustrações com direito controlado. estas “nunca” são usadas por 49,5% dos inquiridos e 
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31,4% o faz “raramente”. O cenário negativo muda apenas quanto ao uso de ilustrações 
encomendadas a um ilustrador. Foi detectada uma tendência a preferir essa modalidade 
de trabalho já que 34,3% do inquiridos afirmam usarem “frequentemente” ilustrações 
feitas por outro designer ou ilustrador e 29,5% os fazem “às vezes”.

Sobre as influências visuais no trabalho do designer gráfico, tanto o cenário internacional 
como o doméstico foram avaliados na questão seguinte com valores “nenhuma”, “muito 
pouca”, “médio / regular”, “muita”, “bastante” (questão 12). Nos três casos em que foi 
perguntado sobre o impacto do design de países asiáticos no design dos profissionais 
japoneses, em todos houve uma forte tendência a minimizar sua importância. No caso da 
influência dos trabalhos chineses, 49,5% dos inquiridos disseram ser muito pouco 
influenciados e 34,3% afirmaram ter nenhuma influência dos trabalhos gráficos vindos da 
China. Em relação ao design coreano, 47,6% afirmaram ter muita pouca influência e 41% 
influência nenhuma. Mesmo de forma mais abrangente quando perguntando sobre o 
design de outros países asiáticos, a forte tendência dos inquiridos a não se influenciar 
manteve-se: 40% consideram ter muita  influência e 37,1% nenhuma influência. 
Contudo, no caso dos trabalhos dos Estados Unidos, a tendência torna-se positiva: 52,2% 
acusaram serem influenciados de forma regular e 16,2% disseram ser muito influenciados. 
O mesmo acontece com os trabalhos europeus, os quais influenciam de forma mediana 
55,2% dos japoneses e de forma mais intensa (muita influência) 26,7% dos mesmos. O 
design sul-americano mostrou a mesma forte tendência negativa do design asiático: 
49,5% mostraram-se muito pouco influenciados e 27,6% influência nenhuma. No caso 
da cultura japonesa, foram selecionados quatro áreas distintas: cultura tradicional 
japonesa (conceitos como wabi, wa, zen etc); budismo, xintoísmo e outras religiões; 
trabalhos gráficos proeminentes do passado e presente; e influência das artes 
japonesas. Sobre a influência da cultura tradicional japonesa, 37,1% dos inquiridos 
consideram ser influenciados de forma média e 35,2% de maneira mais frequente. Em 
relação à religião, 40% disseram ter pouca influência e 24,8% são influenciados de 
forma mediana. Os trabalhos gráficos proeminentes do passado e presente 
influenciam frequentemente 33,3% dos inquiridos enquanto 29,5% afirmaram ter 
uma influência mediana. Finalmente, as artes japonesas influenciam 41,9% dos 
inquiridos de forma mediana e 25,7% de forma mais frequente (contudo 15,2% 
consideraram essa influência muito frequente).

A próxima questão foi uma comparação entre o conhecimento da cultura visual e história 
da arte Ocidental e Oriental e língua inglesa (questão 13). Sobre o conhecimento da 
cultura gráfica e visual do Ocidente, houve neutralidade. 57,1% dos inquiridos 
consideraram ter um conhecimento médio, 16,2% um conhecimento mais acentuado e 
um número muito próximo, 17,1% consideraram ter pouco conhecimento. A história da 
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arte Ocidental é conhecida de forma mediana por 52,4% dos inquiridos e pouco 
conhecida por 24,7%. Por sua vez, a história da arte japonesa é conhecida de forma 
mediana por 61% dos inquiridos e de maneira um pouco mais aprofundada por 21%. O 
conhecimento percebido que os inquiridos tem dos seus clientes em relação à cultura 
gráfica do Ocidente tem uma tendência a ser baixa com 41% considerando ser mediana 
e 35,2% como “muito pouca”. Por fim, o conhecimento da língua inglesa é “muito 
pouca” para 45,7% dos inquiridos e mediana para 33,3%.

A questão seguinte era sobre hábitos profissionais, com valores “nunca”, “raramente”, “às 
vezes / médio”, “frequentemente” e “sempre” (questão 14). O uso da língua inglesa no 
trabalho ou estudos é raro para 61,9% dos inquiridos e nunca é usada para outros 21,9%. 
A pesquisa de referências gráficas ocidentais é rara para 60% dos inquiridos e de média 
frequência para 19% deles. Semelhante é a frequência de pesquisa a referências orientais: 
57,1% raramente o faz e 20% responderam efetuar pesquisas com média frequência. A 
pesquisa de referências gráficas japonesas acontece raramente para 38,1% dos inquiridos e 
em média frequência para 29,5% deles. A utilização da internet como ferramenta de 
pesquisa gráfica e inspiração é utilizada raramente por 35,2% dos inquiridos e com 
frequência média por 21%. A utilização de outras fontes como livros, revistas e jornais 
para inspiração gráfica retornou resultados distribuídos de forma semelhante em quase 
todas as opções de frequência: 24,8% o fazem com média frequência, 23,8% responderam 
que utilizam essas fontes raramente, a mesma porcentagem de 23,8% afirma sempre 
utilizar essas fontes e por fim, 21% dos inquiridos o fazem com frequência (nesse caso 
apenas 6,7% nunca o fazem). Outras atividades como passeios, filmes, música tiveram 
opiniões neutras marcando o exato valor de 26,7% nas três opções intermédias 
(“raramente”, “às vezes / médio” e “frequentemente”). A mesma situação de neutralidade 
aconteceu com o item “conversa com outros profissionais”: 26,7% raramente o fazem, os 
mesmos 26,7% o fazem com frequência e 23,8% procedem com média frequência. A 
neutralidade é bruscamente quebrada quando acontece reuniões com clientes. Nesse quesito 
há uma forte tendência a manter esse hábito sendo que 37,1% sempre o faz e 24,8% 
respondeu fazer reuniões com frequência.

A questão seguinte explorava a frequência com que os designers usavam elementos 
comuns ao design gráfico para comunicar visualmente uma mensagem ao público 
(questão 15) com os seguintes valores na escala Likert: “nunca”, “poucas vezes”, “algumas 
vezes”, “muitas vezes” e sempre”. Sobre ilustração, 49,5% dos inquiridos responderam usá-
las algumas vezes, 29,5% responderam muitas vezes. Uso de fotografias é feito muitas 
vezes por 51,4% e algumas vezes por 26,7%. Tipografia é muitas vezes usada por 44,8% e 
usada sempre por 30,5%. A intervenção tipográfica já apresentou um pequena frequência 
em relação à simples tipografia: 36,2% intervêm graficamente no texto algumas vezes e 
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34,3% o faz muitas vezes. A utilização das cores merece grande atenção para os designers 
japoneses: 55,2% sempre utilizam cores e 32,4% as utilizam muitas vezes. As formas 
abstratas são muitas vezes utilizadas por 32,4% dos inquiridos e outros 27,6% usam-nas 
algumas vezes. Texto em língua estrangeira é utilizado algumas vezes por 41% dos 
inquiridos e muitas vezes por 38,1% deles. Textos em japonês é usado muitas vezes por 
41,9% dos inquiridos enquanto 37,1% usam-nos sempre. Por fim, imagens de pessoas 
ocidentais é poucas vezes utilizada por 42,9% dos designers e nunca é utilizada por outros 
25,7%. Contudo uma porcentagem considerável de 24,8% afirmam usá-las algumas vezes.

As quatro questões seguintes foram formuladas de forma independente devido a 
impossibilidade de agrupá-las como as realizadas anteriormente. A primeira questão 
questionava sobre o emprego em livros ou no meio universitário das teorias ocidentais 
como semiótica, analogia, retórica, teoria estética (ocidental) para análise de imagens com 
valores “nunca”, ”poucas vezes”, ”algumas vezes”, ”muitas vezes”, e “sempre” (questão 16). A 
resposta para 39% dos inquiridos foi “poucas vezes” e 35,2%  afirmaram nunca ser 
utilizada. Como complemento para a pergunta anterior, foi perguntado se o pensamento 
lógico baseado nas ciências (como tecnologia da informação, design, psicologia, mecânica 
e engenharia) são usados para análise de imagens (questão 17). Os inquiridos que 
responderam “algumas vezes” foram 31,4% e o mesmo número respondeu “poucas vezes”. 
Contudo, um número expressivo de 24,8% respondeu “nunca”.

As duas questões seguintes abordavam a eficácia percebida dos anúncios publicitários 
japoneses e ocidentais com valores “impossível”, “pouco provável”, “provável”, “muito 
provável” e “certamente”. Primeiramente perguntou-se se eles seriam efetivos fora do 
Japão (questão 18). Quase a metade dos inquiridos, 43,8% acreditam que muito 
provavelmente esses anúncios seriam efetivos. Outros 24,8% acham apenas que o sucesso 
seria provável. Sobre a situação inversa (questão 19), os que acreditam na eficácia dos 
anúncios ocidentais no mercado japonês se dividem em 61,9% que consideram muito 
provável e 21% que responderam como provável.

As quatro questões seguintes abordaram a relação entre designers e clientes. A primeira 
delas era sobre a participação ativa dos clientes em diferentes etapas do trabalho do 
designer com valores “sem importância”, “pouco importante”, “moderada importância”, 
“importante”, e “muito importante”. A participação do cliente durante o briefing é 
considerada muito importante para 50,5% dos inquiridos e 22,9% consideram 
importante. Durante o processo criativo 31,4% consideraram importante e 25,7% 
responderam que a importância nessa fase passa a ser moderada. Na apresentação da 
primeira proposta 41% dos inquiridos consideraram a participação do cliente importante 
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e 36,2% responderam como “muito importante”. Na entrega do trabalho final, 37,1% 
pensam ser muito importante a participação do cliente 26,7% consideraram importante. 

A pergunta seguinte foi acerca do número de vezes que o cliente solicita modificações 
após apresentação da primeira proposta de um trabalho (questão 20). A resposta dada por 
31,4% dos inquiridos foi “duas modificações”. Para 25,7% dos inquiridos é mais comum 
apenas uma modificação. 23,8% dos inquiridos responderam “três modificações”, 16,2% 
responderam “quatro ou mais” e 2,9% responderam não haver modificações. 

A seguir, foi dada uma lista com três elementos, nomeadamente “cliente”, “designer” e 
público” e foi solicitado aos inquiridos que colocassem por ordem de importância quem 
deve estar satisfeito com o trabalho final feito pelo designer (questão 22). O método de 
classificação se dá por atribuição de pesos em relação à classificação dada pelos inquiridos. 
Especificamente nessa questão foram oitenta e cinco respostas válidas com três itens para 
os inquiridos classificarem. A atribuição dos pesos é consoante à posição de classificação 
em relação ao número de itens disponíveis. Assim, ao classificar um item em primeira 
posição, será atribuído um peso de três valores à esse item. A segunda posição terá um 
peso de dois valores e a terceira posição terá peso de um valor. Com essa atribuição de 
valores, a classificação final deu a primeira posição para “público”, a segunda para “cliente” 
e a terceira posição para “designer” (ver tabela VI).

Tabela VI: Satisfação com o trabalho final.

A questão seguinte era sobre os prazos dados pelos clientes para a realização de um 
trabalho (questão 23). 47,6% dos inquiridos responderam que os prazos são insuficientes. 
25,7% responderam que os prazos podem ser negociáveis mediante a necessidade. A 
mesma quantidade, 25,7%, julgaram os prazos suficientes e por fim 1% respondeu que os 
prazos são generosos e mais do que suficientes.

A última questão da seção “Design as Profession” foi sobre as fontes de inspiração dos 
designers com valores “nunca”, “ocasionalmente”, “algumas vezes”, “muitas vezes” e 
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“sempre” (questão 24). As artes tradicionais japonesas como ukiyo-e, rinpa, sumi-e etc são 
fontes de inspiração ocasionais para 40% dos inquiridos enquanto 21,9% disseram 
inspirar-se algumas vezes por essas linguagens artísticas. Os designers japoneses do 
passado inspiram algumas vezes 31,4% dos inquiridos e “muitas vezes” para 27,6% deles. 
Os designers japoneses atuais inspiram algumas vezes 33,3% enquanto 25,7% 
responderam “muitas vezes”. Os designers estrangeiros inspiram de forma semelhante os 
inquiridos: 37,1% responderam “algumas vezes” e 23,8% “muitas vezes”. No item “Blogs / 
sites sobre design” foi registrado a maior tendência negativa com 27,6% que responderam 
“ocasionalmente” e 25,7% que responderam “nunca”. A música foi outra fonte de 
inspiração que foi avaliada. 34,3% dos inquiridos usam a música como fonte ocasional de 
inspiração enquanto 27,6% usam algumas vezes. Os itens seguintes foram: Artes plásticas 
e artes visuais: 36,2% responderam “algumas vezes” e 27,6% escolheram “ocasionalmente”. 
Livros: 28,6% dos inquiridos afirmaram usá-los muitas vezes e 23,8% usa-os algumas 
vezes. Cinema: 33,3% responderam “ocasionalmente” enquanto 28,6% responderam 
“algumas vezes”. Amigos como fonte de inspiração tanto pelo trabalho como em 
conversas: 37,1% inspiram-se ocasionalmente neles, 24,8% o fazem algumas vezes e um 
número expressivo de 20% nunca o fazem. Por fim, a fotografia como fonte de inspiração é 
utilizada algumas vezes por 40% dos inquiridos e ocasionalmente por 24,8%.

Comentários da Seção  “Design as Profession”

Como ficou evidente nos resultados apresentados, esse inquérito conta com larga 
participação de indivíduos com mais de uma década de experiência profissional.   
Praticamente todos os inquiridos japoneses (99%) consideram que “comunicação visual/
design gráfico” fazem parte da sua atividade profissional apesar dessa porcentagem ser 
consideravelmente superior ao número de inquiridos que fizeram um curso nessa mesma 
áreas. Ou seja, é possível que os profissionais de comunicação visual e design gráfico 
tenham educação acadêmica em outras áreas apesar de atuar profissionalmente na área da 
comunicação visual e do design gráfico. No Japão os profissionais mostraram relevante 
migração entre áreas. Uma hipótese que poderá servir a investigações futuras é se a 
especialização profissional dos designers gráficos japoneses acontece com mais frequência 
fora do meio acadêmico, através da prática diária.  

Mesmo com a maior parte dos inquiridos a trabalhar em pequenas estúdios de design ou 
como freelancers, contrata-se com mais frequência um fotógrafo para criar a imagem 
necessária para a peça gráfica no Japão. Essa situação supõe um maior controle sobre a 
imagem fotográfica e maior exclusividade visual nas peças criadas. Essa situação pode ser 
indicação da capacidade de investimento dos clientes em determinadas campanhas, uma 
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vez que as imagens royality-free contam com preços mais acessíveis 41. Na última década os 
sites de venda de imagens royality-free tem constantemente crescido nos Estados Unidos e 
na Europa, mesmo empresas tradicionais como Image Bank aderiram ao modelo de 
imagens mais genéricas e com preços acessíveis. O crescimento desse modelo de negócio é 
um indicador da popularidade desse gênero de imagens genéricas e sem exclusividade 
publicitária. As respostas aqui obtidas apontam que esse é um modelo de negócio que não 
é apreciado pelos designers gráficos japoneses, visto que freelancers e pequenos estúdios 
preferem obter fotografias inéditas apesar do preço ser naturalmente mais elevado.

Constatou-se que os designers gráficos japoneses não se inspiram com frequência pelo 
trabalho gráfico de outros países asiáticos ou sul-americanos e dão preferência para os 
trabalhos estadunidenses, europeus e dos seus compatriotas. Detectou-se através dessas 
respostas que, de certa maneira, os japoneses consideram sua estética visual distante dos 
seus vizinhos asiáticos, pois não há grande interesse nos trabalhos chineses e sul coreanos. 
Por outro lado, a história do desenvolvimento do design gráfico japonês nas décadas 
anteriores à Segunda Guerra Mundial aponta uma história de interação com os trabalhos 
de países ocidentais que, sob o ponto de vista dos japoneses, se destacavam na área da 
comunicação visual. Essa influência deixou de ser tão aparente após a Segunda Guerra 
Mundial, contudo, de acordo com os inquiridos, a influência ocidental de certa maneira 
ainda pode ser verificada. As circunstâncias em que essa influência é atualmente 
materializada nos trabalhos japoneses (se é aparente ou se dá apenas a nível inspiracional) 
pode ser objeto de uma investigação específica à essa questão em estudos futuros com o 
objetivo de averiguar como ocorre a transformação de imagens e ideias estrangeiras para o 
público interno. No caso das influências domésticas, há também uma tendência positiva a 
serem influenciados graficamente pela cultura (fenômeno que pode ser confirmado por 
fontes secundárias através de levantamento de imagens publicitárias produzidas) e pela a 
arte tradicional japonesa.

Houve uma divergência entre os dados obtidos pelo inquérito e a opinião de fonte 
secundária de um especialista japonês sobre a eficiência da publicidade japonesa fora do 
Japão. Yoshihiro Sato, diretor criativo da Dentsu e Yasumichi Oka, ex-diretor criativo da 
Dentsu responderam em entrevista que consideram difícil para um estrangeiro 
compreender a publicidade japonesa. Na opinião de Sato, um estrangeiro que não vivesse 
no Japão a princípio pensaria que os anúncios não fazem sentido. Oka compartilha da 
mesma opinião, e destaca o curto tempo que os anúncios de TV tem (15 segundos) e o 
uso de celebridades japonesas que não são conhecidas no Ocidente (Hicks, 2008, p. 22). 
Contudo, foi visto anteriormente que a opinião dos inquiridos japoneses não 
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corresponde à opinião de Sato e Oka. Os inquiridos, na sua maior parte, pensam ser 
“provável” ou “muito provável” que os anúncios japoneses seriam efetivos fora do Japão. 
Mesmo a resposta de Oka ser a respeito de publicidade em TV, as grandes campanhas 
publicitárias estão interligadas entre as diferentes mídias, ou seja, a mesma história e o 
mesmo visual são adaptados para TV, jornais, outdoor, Internet etc. Uma das abordagens 
utilizadas pela Dentsu é conhecida pelo termo “Cross Communication” que se refere a 
um método de transmissão de uma informação combinando duas ou mais mídias 
(Sugiyama and Andree, 2011, p. 86). Ou seja, se a linguagem ou abordagem publicitária 
na TV é muito peculiar e específica ao gosto japonês, as campanhas impressas tem a 
tendência em seguir essa característica. 

A campanha publicitária da companhia de viagens Jyaran utilizou a abordagem kawaii 
para a campanha de viagens domésticas. O tema utilizado na campanha era um gato que 
viajava pelo Japão e as soluções visuais para esse conceito se espalharam em diversas 
mídias (TV, internet, mídia impressa em geral). Um exemplo desse desdobramento 
publicitário e de características culturais na comunicação visual é uma das campanhas 
produzidas para a agência de viagens Jyaran. Na fig. 7.1, é perceptível a utilização de 
elementos discordantes estética e temporalmente: estética popular kawaii e caligrafia 
tradicional japonesa. Esses dois elementos são utilizados na tentativa de valorizar o Japão 
como destino turístico aos japoneses. Apela-se à tradição como elemento de interesse ao 
turismo mas o faz com elementos visuais do universo tradicional e da cultura popular 
contemporânea. Ao invés  do destaque ao uso de imagens da geisha, cerejeiras, Monte 
Fuji, samurai e tantas outras imagens tradicionais, utilizaram a abordagem meiga tanto 
nos grafismos como na utilização do gato com uma mala de viagens presa à coleira. No 
caso da imagem em questão (capa do livro criado a partir da campanha publicitária da 
televisiva), lê-se em destaque “Nyaran, matatabi” em caracteres ao estilo tradicional com 
uma sugestão visual de cerejeiras japonesas ao fundo, um dos símbolos tradicionais 
japoneses 42 . Como visto no capítulo “A (Contra) Cultura Kawaii a respeito da cultura 
kawaii, Hudson e Wadkins (1988, p. 268) afirmam que utilização de personagens meigas 
ou que de alguma forma se apresente como não ameaçadoras, ou socialmente inferiores 
ajudam a transmitir mensagens comerciais diretas e imperativas. A escolha da abordagem 
meiga superou até mesmo a imagem recorrente nesse tipo de publicidade que retrata 
descontração em família e relaxamento em lugares pitorescos. Dessa forma, a opinião de 
Oka sobre a linguagem publicitária japonesa utilizada na TV pode ser considerada também 
para outras mídias. E também as respostas dadas pelos inquiridos sobre influências da 
cultura tradicional japonesa aplica-se a peça publicitária aqui selecionada.
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Fig. 7.1: Autor Desconhecido. Capa do livro “jornada de Nyaran”, 2014. Fonte: www.jalan.net/nyalan (acesso em 20 de 
março de 2014).

No âmbito das práticas profissionais dos inquiridos, as questões relacionadas com o 
cliente obtiveram resultados convidativos à análise. Percebe-se que as reuniões com 
clientes são muito frequentes para os inquiridos e, consequentemente, não é comum 
dentro desse grupo a figura intermediária do atendimento (ou account), o designer gráfico 
parece acumular funções além da concepção de ideias e criação de imagens. Soma-se a isso 
a importância dada às opiniões do cliente durante o processo de desenvolvimento do 
trabalho e nas modificações solicitadas. É comum os designers gráficos que participaram 
deste inquérito contarem com modificações, pois, raramente um trabalho é entregue sem 
que seja modificado de acordo com as opiniões e críticas do cliente a respeito, sendo mais 
comum do menos duas modificações antes do trabalho se dar por concluído. A 
insatisfação com os prazos dados pelo cliente também é um fator a ter em consideração no 
cotidiano dos designer gráficos. Quase metade consideram os prazos insatisfatórios. Em 
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linhas gerais, há muitas reuniões que os designers fazem com os clientes, preocupação 
continuada com as opiniões e críticas ao trabalho apresentado durante grande parte do 
processo (inclusive durante a etapa criativa) e um prazo insuficiente para a entrega do 
trabalho. Contudo os inquiridos não consideram que o cliente seja mais importante que o 
público no quesito satisfação do trabalho final. 

As outras questões colocadas nessa seção referentes às fontes de inspiração possuem 
dados que terão maior relevância quando interpretados em contextos específicos, 
como em futuras investigações realizadas por outros investigadores. Aqui foram 
apresentadas para completar o panorama sobre os hábitos dos profissionais da 
comunicação visual do Japão na atualidade. 

Resultados da Seção “Visuals and Graphics”

Nesta seção, os inquiridos respondiam à questões baseadas em imagens apresentadas. O 
objetivo é avaliar o sentido de interpretação visual que os japoneses tem principalmente 
dos trabalhos gráficos feitos no Japão mas também de outros países ocidentais. A 
importância desta seção reside no fato de que as opiniões obtidas pelos inquiridos 
japoneses servirá de base para comparações com o olhar ocidental para delinear possíveis 
diferenças de interpretação de imagens, ou o quanto as informações culturais influenciam 
essas interpretações. Para tanto foram criados três seções com diferentes objetivos. Na 
primeira seção foram selecionados nove imagens de trabalhos gráficos nos quais 
solicitava-se uma breve análise visual por parte dos inquiridos. A segunda seção foi 
composta por três imagens pertencentes à campanhas publicitárias de países ocidentais 
(nomeadamente Portugal, Chile e Brasil) para que os inquiridos avaliarem o quanto essas 
imagens são distintas ou semelhantes em relação ao estilo visual praticado na publicidade 
japonesa. Os países em si não foram o principal critério para a escolha das imagens, mas 
sim a tendência empiricamente observada que os anúncios que comunicam visualmente 
através de metáforas visuais com alto grau de manipulação digital não são tão comuns 
para a comunicação visual japonesa. A terceira seção consistia na avaliação do 
conhecimento gráfico geral de trabalhos consagrados de artistas e designers de vários países 
com o objetivo de avaliar não só o conhecimento visual mas se as imagens produzidas no 
Japão tem alguma característica que os profissionais japoneses da área da cultura visual e 
design gráfico reconheceriam como familiar. 

Assim, para a primeira seção, cada uma das nove imagens possui um conjunto de 45 
opções e um campo para que o inquirido escrevesse outra qualidade se assim o 
decidisse. As opções, inspiradas no livro de Donis A. Dondis (2000) compõem um 
conjunto de qualidades que são possíveis dentro da gramática visual e outras opções 
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específicas à cultura japonesa e asiática e às imagens escolhidas. A lista foi necessária 
devido a necessidade de medir e comparar as qualidades das imagens com critérios 
iguais. De outra maneira, a abertura para definições de caráter exclusivamente 
subjetivo tornaria a medição dos resultados difícil de ser medida e comparada devido 
a sintaxe, sinônimos e principalmente a tradução dos termos em japonês que 
poderiam chegar aos milhares considerando a multiplicação entre o número de 
inquiridos pelas nove imagens selecionadas e pelos números de características 
possíveis para cada imagem que poderiam variar entre três a seis. As opções eram 
iguais para todas as imagens, ajudando,  dessa forma, na memorização das 
alternativas possíveis e minimizando a fadiga dos inquiridos. Assim, as 
porcentagens referem-se à quantidade de vezes em que determinada alternativa foi 
selecionada pelos inquiridos com limites mínimo e máximo de três a seis 
características por imagem, respectivamente.

O objetivo dessa seção é a obtenção de dados acerca da interpretação que os japoneses 
fazem das imagens e melhor compreender, com auxílio de estudos sócio-culturais, quais 
são os gostos relacionados à linguagem visual dos japoneses que estão habituados às 
imagens. Ou seja, apenas o conhecimento teórico do investigador acerca do tema não 
garante uma interpretação completamente fiável sobre a cultura visual japonesa. Os dados 
primários obtidos visam minimizar essa carência. Os resultados apresentados no texto são 
as sete características com maior volume de escolha pelos inquiridos, representando assim 
as características comunicativas mais marcantes de acordo com o olhar japonês.

A primeira imagem (fig. 7.2) escolhida é um pôster de Mitsuo Katsui feito em 1997 para 
a linha de roupas “Pleats Please” de Issey Miyaki (questão 25). As razões para escolha 
desse pôster deve-se pela sua qualidade abstrata, que é típica do estilo visual de Katsui, 
mas confunde-se entre a fronteira entre a arte e o design; Comunicação gráfica sem uso de 
fotografias; Cores maximalistas que chocam com a ideia ocidental preconcebida do 
minimalismo japonês; Inexistência de caracteres japoneses; Tecnologia como linguagem 
pelo evidente uso de ferramentas digitais de produção visual; Designer japonês de 
prestígio com estilo reconhecido pelos seus pares; trabalho para uma marca reconhecida 
no Japão. Essa imagem possui uma qualidade abstrata para 60% dos inquiridos, é 
artística/autoral para 31,4%, ousada para 30,5%, inteligente para 28,6%, possui influência 
japonesa para 22,9%, possui influência asiática para 20% e tem qualidade emocional para 
17,1% dos inquiridos.
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Fig. 7.2: Mitsuo Katsui. Pôster “Pleats Please”, 1997. Fonte: Saiki, 2002, p. 132.

O segundo pôster (fig. 7.3) foi criado por Hisashi Narita (1970–) em 2004 para a 
companhia de cosméticos Shiseido (questão 26). Esse trabalho foi escolhido por possuir 
referências visuais claras ao Japão, tanto pela pessoa que compõe a fotografia, a expressão 
corporal, à paleta cromática que faz referência às cores nacionais japonesas e ao grafismo 
que retrata as flores japonesas sakura. Outras razões foram a presença de um headline em 
japonês; o prestígio internacional da marca Shisheido (que abre possibilidades para 
comparações    posteriores entre campanhas criadas fora do Japão); O minimalismo visual 
e da comunicação da mensagem; a mistura entre fotografia e grafismos para compor a 
mensagem visual; e por fim, uso de metáfora visual. Essa imagem possui influência 
japonesa para 70,5% dos inquiridos, é divertida para 46,7%, é uma imagem de fácil 
compreensão para 28,6%, possui influência das artes japonesas tradicionais para 24,8%, 
tem um estilo livre para 22,9%, é informal para 18,1% e é contemporânea em seu estilo 
para 18,1% dos inquiridos.
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Fig. 7.3: Hisashi Narita. Pôster “Shiseido: sumairu”, 2004. Fonte: Fukuda, 2005, imagem nº 133.

O terceiro pôster (fig. 7.4) é uma criação de Tomoaki Furuya (1978–) para a marca de 
relógios Breitiling realizado em 2006 (questão 27). As razões para a escolha desse 
trabalho deve-se pelo uso da fotografia como principal elemento comunicativo; sensação 
monocromática da fotografia direcionando a atenção às formas do produto; trabalho 
publicitário de uma marca de origem não japonesa; grande ênfase no headline pelo seu 
destaque devido às dimensões e simplicidade no significado e por tratar-se de um jovem 
designer que vem acumulando prêmios das associações japonesas de design. Essa imagem 
é ousada para 74,3% dos inquiridos; enfática para 56,2%, é direta na forma de comunicar 
para 40%, para 23,8% é um trabalho focado em tipografia, 21,9% considera-o de fácil 
compreensão, 21% caracteriza-o como uma trabalho inteligente e 20% acusam nessa 
imagem uma influência ocidental. 
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Fig. 7.4: Tomoaki Furuya. Pôster para relógios Breitiling, 2006. Fonte: Fukuda, S, 2007, imagem nº 9 

O quarto pôster (fig. 7.5) foi criado pela agência Glanz, localizada em Tokyo, para o 
Museu de Arte Contemporânea de Tokyo em 2008 (questão 28). A escolha desse 
trabalho tem diferentes razões, dentre elas ser um trabalho ligado à área cultural e às artes 
na qual o público alvo supostamente possui maior bagagem intelectual para interpretar 
imagens; possuir um trabalho intensivo e experimental em ilustração tipográfica; não 
apresentar fotografias ou elementos visuais familiares; ser um trabalho de um designer 
não-famoso (apenas é conhecido o estúdio que foi feito o trabalho); é uma imagem com 
difícil leitura e incompreensível a uma grande parte do público ocidental. Na percepção 
dos inquiridos, 66,7% consideram esse trabalho focado em tipografia, 37,1% citaram 
“estilo livre” como uma das características, 35,2% destacaram a influência japonesa, 27,6% 
consideraram o trabalho artístico, 25,7% destacaram a irregularidade, 23,8% a sua 
contemporaneidade e 21,9% consideraram a informalidade como uma das principais 
características visuais. 
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O quinto pôster (fig. 7.6) é de autoria de Takayuki Soeda (1950–) (questão 29). Criado 
em 1986 para a Tokyo Gas, empresa japonesa de distribuição de gás na região 
metropolitana de Tokyo. As principais razões para a introdução dessa imagem nessa seção 
foram: uso do desenho com traços simples; estilo que remete ao universo visual infantil 
como imagem principal da comunicação; não utilização de cores; linguagem visual 
simples e emocional (interação entre ai e filho). Nas respostas dos inquiridos, 64,8% 
consideram o trabalho de Soeda divertido, 40% de fácil compreensão, 38,1% 
selecionaram “estilo livre” como uma das características marcantes, 38,1% constataram 
influência japonesa, 33,3% consideraram estranho, 29,5% destacaram a sua natureza 
informal e 27,6% interpretaram como “popular”.

Fig. 7.5: Agência Glanz. Pôster para o Museu de Arte Contemporânea de Tokyo, 2008. Fonte: http://gurafiku.tumblr.com 
(acesso 5 de setembro de 2012).

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
VII. Inquérito: Comunicação Visual no Japão Contemporâneo 

__________________________________________________________________________________________________________

219

http://gurafiku.tumblr.com
http://gurafiku.tumblr.com


Fig. 7.6: Takayuki Soeda. Pôster para Tokyo Gas, 1986. Fonte: http://gurafiku.tumblr.com (acesso 5 de setembro de 
2012).

O sexto trabalho (fig. 7.7) é uma capa da revista Dragon Age – Pure de 2007 criada por 
autor desconhecido (questão 30). Dragon Age – Pure foi uma revista dedicada ao público 
jovem e apreciadores de manga com circulação entre 2006 e 2009. Essa linguagem visual 
que é natural do estilo dos animes é popular no ocidente, como é fácil constatar nos 
desenhos e personagens japoneses que estão presentes em grande escala nos programas 
de televisão, cinema e jogos eletrônicos. Contudo a organização visual da capa dessa 
edição da Dragon Age – Pure é avessa à linguagem visual e gráfica comum aos 
ocidentais, nomeadamente no que se refere ao excesso visual, demasiada variação 
tipográfica e pouca economia nas informações. Sabe-se contudo que é um estilo 
recorrente no Japão e  convive com um estilo mais minimalista e sereno de design 
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gráfico. Segundo a opinião dos inquiridos japoneses sobre essa imagem, a sua 
característica mais evidente é a influência japonesa com uma porcentagem de 64,8%, a 
natureza consumista/hardselling foi indicada por 41% dos inquiridos, o excesso de 
elementos gráficos aparece na terceira colocação com 34,3%, a imagem possuí 
característica contemporânea para 25,7% dos inquiridos, é complexo/elaborado para 
24,8%, foi considerada estranha por 19% e enfática pelo mesmo percentual de 19%.  

Fig. 7.7: Anônimo. Capa para revista Dragon Age – Pure, 2007. Fonte: http://gurafiku.tumblr.com (acesso 5 de setembro 
de 2012).

O sétimo trabalho (fig. 7.8) foi criado em 2006 por Junya Kamada para a conferência 
sobre conscientização da recolha das sujeiras dos cães (questão 31). É um trabalho de 
importância para a representação do design gráfico japonês por se afastar dos estereótipos 
de caracterização complacentes ao vinculado pela mídia e pelo uso e subversão do kanji 
“inu” 犬 (cachorro, cão) como meio ilustrativo para transmitir a mensagem da 
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conferência. Por ter um foco voltado à tipografia e a semântica do caractere, o pôster de 
Kamada seria pouco apreciado pelo público ocidental (ao menos ao que não 
compreendem a língua japonesa).  As cores usadas são sóbrias e suaves. Características 
próprias da comunicação visual japonesa em situações que apelam para a 
contemporaneidade e ao gosto da vida moderno e minimalista. Lembrando que a 
contemporaneidade visual japonesa não se resume à cores suaves e serenas. As cores 
intensas e o visual mais ativo também remete à esse sentimento. Mas os tons suaves 
encontram simpatia no modo discreto de agir apreciado pela etiqueta da sociedade 
urbana japonesa. Essa discrição foi usada para a delicada abordagem da conscientização a 
respeito da recolha dos dejetos dos cães. 51% dos inquiridos consideraram a alternativa 
“focado em tipografia” como importante, 41% identificaram influência japonesa, 33,3% 
consideraram o pôster ousado, também 33,3% entenderam o pôster como estranho, 
32,4% assinalaram “fácil compreensão”, 29,5% dos inquiridos escolheram como umas das 
principais características a opção “divertido” e 22,9% assinalaram “estilo livre”. 

Fig. 7.8: Junya Kamada. Pôster “No Dog Dropings”, 2006 . Fonte: Fukuda, 2007, imagem nº 62.

O oitavo trabalho (fig. 7.9) foi criado em 2011 para a conferência dedicada à música, 
artes, tecnologia e design da APMT (questão 32). A peça de comunicação usa uma 
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linguagem visual que esteve em voga no Ocidente há poucos anos atrás, que consistia em 
trabalhar com sobreposições das cores primárias tanto do sistema digital RGB (Red, 
Gree, Blue) como do analógico CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) em imagens em 
preto e branco utilizando o modo de mistura “screen” ou “lighten” no Photoshop. É uma 
imagem que utiliza um trabalho de tratamento e manipulação de imagens pouso usual no 
design gráfico japonês. Outras características que justificam a sua escolha é o uso exclusivo 
dos caracteres latinos (rōmaji) para transmitir as mensagens; utilização de imagem de 
fundo dúbia com tratamento artístico que não possui fácil leitura; publicitar um evento 
específico voltado à um público jovem e das áreas das artes, tecnologias e suas interseções, 
dessa forma não é uma linguagem que procura comunicar com diferentes camadas sociais 
ou vender um produto ou serviço para o grande público; e, finalmente, a forma triangular 
que domina a parte gráfica desse trabalho que faz parte da identidade do evento e que é a 
estilização da letra “A” de “APMT” e é uma forma não encontrada nos sistemas de escrita 
japonês (kanji, hiragana e katakana). No que diz respeito aos dados obtidos, 41% 
declararam que essa imagem possuía influência ocidental, 28,6% escolheram “abstrato” 
como uma das características, 26,7% consideraram esse um trabalho focado em tipografia, 
21% dos inquiridos escolheram “contemporânea” como uma das características 
principais, outros 21% a definiu como simétrica, 19% sublinharam suas cores modernas e 
14,3% dos inquiridos escolheram “sóbrio / sério” como uma das características principais. 

Fig. 7.9: Anônimo. Pôster para APMT, 2011. Fonte: http://gurafiku.tumblr.com (acesso 6 de setembro de 2012).

O nono e último pôster (fig. 7.10) dessa série é o trabalho de Shigeo Fukuda para a 
exposição Os 100 sorrisos de Monalisa de 1970 (questão 33). Nesse pôster, encontra-se a 

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
VII. Inquérito: Comunicação Visual no Japão Contemporâneo 

__________________________________________________________________________________________________________

223

http://gurafiku.tumblr.com
http://gurafiku.tumblr.com


Op Art como fonte de inspiração e aborda um tema também referente à arte ocidental: a 
Monalisa. Esses dois elementos exclusivamente ocidentais foram misturados com 
elementos icônicos da cultura visual japonesa, o padrão gráfico de raios de sol utilizados 
nas bandeiras militares japonesas. Esse pôster também representa neste inquérito, um 
trabalho das gerações passadas de designers nascidos antes do fim da Segunda Guerra 
Mundial (Shigeo Fukuda nasceu em 1932 e faleceu em 2009). O pôster foi criado em 
1970. 41% dos inquiridos declararam se tratar de uma trabalho artístico/autoral, 30,5% 
como sendo um trabalho ousado, 26,7% dos inquiridos sublinharam ser um trabalho 
inteligente, 25,7% afirmaram ter influência japonesa, 24,8% consideraram um pôster de 
características visuais abstratas, 21% enxergaram influência ocidental e 18,1% 
consideraram simétrico. 

Fig. 7.10: Shigeo Fukuda. Pôster para exposição “Os 100 sorrisos de Monalisa”, 1970. Fonte: http://gurafiku.tumblr.com 
(acesso 6 de setembro de 2012).

Para a segunda seção, foram selecionadas três trabalhos gráficos que possuem como 
característica comum um processo intensivo na manipulação digital das imagens e 
características que são hipoteticamente não pertencentes à comunicação visual japonesa e 
comum à comunicação visual ocidental (questão 34). Essa característica foi identificada 
pela extensa pesquisa de imagens realizadas no âmbito desta investigação e encontrou 
como característica comum a simplicidade na manipulação digital das imagens em 
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comparação ao que se pratica atualmente nos países europeus e americanos. As três 
imagens selecionadas procuram comunicar a mensagem através de metáforas visuais com 
efeitos super realistas e soluções hiperbólicas. Logo a questão colocada aos inquiridos era 
para avaliar o grau de semelhanças e estilo no âmbito visual das imagens apresentadas em 
relação às imagens japonesas às quais os inquiridos supostamente tem natural 
familiaridade. Tendo em comum a manipulação digital super realista-hiperbólica as três 
imagens também possuem outras características distintas entre si no que diz respeito ao 
caminho seguido para a construção da metáfora visual e comunicação em sinérgica com o 
texto ou título do anúncio. 

O primeiro anúncio é da empresa de transportes públicos portuguesa Carris. A 
abordagem visual escolhida aqui é uma tentativa de criação de uma imagem real através do 
uso de técnicas digitais de manipulação visual. Pretende-se que a imagem, apesar da sua 
narrativa pouco provável (um dos veículos da empresa em um deserto remoto), torne-se 
credível aos olhos de quem a vê e reforce a mensagem do título no qual se lê: “With free-
internet buses, CARRIS take you to anywhere in the world.” 43 . A semelhança dessa 
imagem publicitária em relação às praticadas no Japão é muito pouca para 34,3% dos 
inquiridos, pouca para 35,2%, semelhança média para 19%, muito semelhante para 9,5% 
e bastante semelhante para 1,9%.  

O segundo anúncio foi criado no Chile para a Columbia Sportswear, empresa que fabrica 
roupas e aparatos esportivos. A abordagem aqui distingue-se da imagem anterior por 
mostrar uma imagem não realista e hiperbólica, a qual não pretende criar uma falsa 
realidade que seja credível, mas transmitir com maior intensidade e dramaticidade a 
mensagem do anunciante quando lê-se o título “When you can't see what harms you, it's 
more dangerous.”44. Trata-se de um anúncio criado para um tecido com tecnologia que 
protege a pele dos efeitos nocivos do sol. A mensagem visual mostra os raios solares como 
grave ameaça, representado pelas flechas. Essa imagem tem um potencial de ser agressiva 
para o gosto japonês, o que justifica a escolha dessa imagem para integrar essa 
investigação. 44,8% dos inquiridos consideraram o trabalho para a Columbia Sportswear 
muito pouco semelhante em relação aos anúncios japoneses, 36,2% consideraram pouco 
semelhante, 10,5% escolheram a opção mediana, 6,7% dos inquiridos consideraram 
muito semelhante e 1,9% bastante semelhante.

A terceira e última imagem desta questão distingui-se das anteriores por ser uma 
ilustração. Contudo é um estilo de ilustração com traços familiares aos ocidentais e estilo 
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de pintura e texturização que se tornaram padrão no imaginário infanto-juvenil ocidental. 
Além disso, o uso da metáfora, do superrealismo e da hipérbole se faz presente pela 
imagem caricatural da galinha no primeiro plano buscando um disco que foi jogado por 
uma pessoa, o qual o título “Make new friends. Eat more salad” 45  sugere que seja seu 
amigo. A ilustração japonesa possui características singulares que influenciaram e 
influenciam desenhistas e estúdios de animação ocidentais. Contudo o estilo de 
ilustração da imagem aqui apresentada se distancia dessa influência tanto pela 
volumetria, pelas texturizações, pelo trabalho de colorização, caracterização das 
personagens e o estilo de humor resultante da ilustração. Visto de uma maneira 
simplista, as características mais peculiares à ilustração japonesa é a simplicidade nos 
traços, as cores sólidas e a bidimensionalidade. Como resultado, 43,8% consideraram 
essa imagem muito pouco semelhante em relação aos anúncios japoneses, 33,3% pouco 
semelhante, 17,1% semelhança média, 5,7% muito semelhante e nenhum inquirido a 
considerou bastante semelhante.  

A questão seguinte (questão 35) consistia em relacionar designers ocidentais famosos de 
diversas nacionalidades e uma  imagem representativa do seu trabalho (fig. 7.11). Dois 
designers gráficos japoneses foram inseridos para deixar disponível como possível 
alternativa aos inquiridos quando apresentados a trabalhos de autores ocidentais com 
influência japonesa. Os designers escolhidos fazem parte da história do design gráfico e, 
ao menos no ocidente, são amplamente conhecidos (com exceção de Takenobu Igarashi). 
Os designers  gráficos escolhidos foram: Ikko Tanaka, Josef Brockman, Andrey Beardsley, 
Paul Rand, David Carson, Neville Brody, Milton Glaser, William Morris e Takenobu 
Igarashi. Com essa lista, esperava-se avaliar o grau de conhecimento dos designers e 
profissionais japoneses da área da cultura e comunicação visual em relação a história do 
design gráfico a nível mundial. Porém, houve um especial cuidado na seleção de duas das 
imagens que são de autoria de Ikko Tanaka e Josef Brockman. Ambas as imagens 
apresentavam temáticas opostas em relação Ocidente / Oriente. O pôster de Brockman 
foi desenhado para uma exposição de lâmpadas japonesas em 1975. O título “Akari” é a 
palavra em rōmaji para “luz” ou “lâmpada”. O estilo visual seguido pro Brockman para 
esse pôster é simples, limpo, minimalista e com uma mensagem forte, apesar de abstrata. 
Essas características são comumente encontradas nos trabalhos gráficos japoneses, 
inclusive nas obras de Ikko Tanaka. Contudo é também uma linguagem comum ao estilo 
de Brockman e ao International Typographic Style o qual seu trabalho está relacionado. 
No caso do trabalho de Ikko Tanaka, a temática nada diz respeito ao Japão e não há 
caracteres ou nomes que podem ser relacionados ao Japão. O estilo da imagem também 
não está próximo dos trabalhos mais famosos de Tanaka, isso poderia causar algumas 
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dúvidas no momento de relacionar os autores com as imagens. Os resultados a seguir 
darão apenas os três autores mais votados entre as nove opções possíveis.

Fig. 7.11: Seleção de imagens utilizadas para a relação entre designers e imagens.

Para a primeira imagem, 42,9% dos inquiridos responderam corretamente “Andrey 
Beardsley”, o segundo autor mais escolhido foi William Morris com 14,3% e em terceiro 
foi Josef Brockman com 11,4%. Para a segunda imagem, 37,1% dos inquiridos 
responderam de forma correta o nome de “David Carson”, 18,1% responderam Josef 
Brockman e 11,4% escolheram o nome de Andrey Beardsley. Na terceira imagem foi 
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detectada uma resposta incorreta pela maior parte dos inquiridos: 27,6% responderam 
que a imagem de autoria de Ikko Tanaka pertencia à Paul Rand. O segundo autor mais 
escolhido foi justamente Ikko Tanaka, o autor correto, com um índice de 18,1% das 
escolhas. Em terceiro, com 16,2% foi Josef Brockman. A quarta imagem também foi 
problemática por apresentar um índice de respostas de 60% dos inquiridos que 
creditaram à Ikko Tanaka a autoria do pôster de Josef Brockman. Essa imagem causou 
uma das maiores aglutinações de votos. O segundo autor mais votado foi Josef Brockman, 
a opção correta, com 16,2% das respostas. Em terceiro, com 15,2% os inquiridos 
escolheram Takenobu Igarashi. A quinta imagem, 53,3% dos inquiridos responderam 
corretamente o nome de Milton Glaser, o segundo autor mais escolhido foi Paul Rand 
com 12,4% das escolhas e o terceiro foi Takenobu Igarashi. A sexta imagem contou com 
37,1% dos inquiridos respondendo corretamente o nome de Neville Brody, o segundo 
autor mais escolhido com 29,5% foi Ikko Tanaka e em terceiro, com 11,4% encontra-se 
Takenobu Igarashi. A sétima imagem teve o maior índice de acertos com 65,7% dos 
inquiridos respondendo corretamente o nome de Takenobu Igarashi, em segundo, com 
19% das respostas dos inquiridos, surgiu o nome de Ikko Tanaka e o terceiro autor mais 
votado foi Josef Brockman com um índice de 5,7%. A oitava imagem era de autoria de 
William Morris e 56,2% dos inquiridos responderam corretamente. Os outros dois 
autores mais votados, Milton Glaser e Josef Brockman, ficaram empatados em 8,6%. Por 
fim, a nona imagem teve um índice de 20% dos inquiridos a responderem corretamente o 
nome de Paul Rand, o segundo autor mais votado foi David Carson com 16,2% e por fim, 
com 13,3% das respostas dadas pelos inquiridos, Milton Glaser.

Comentários da Seção “Visuals and Graphics”

A primeira seção apresentou nove pôsteres japoneses e a apreciação dos inquiridos sobre 
cada um deles. Primeira imagem (fig. 7.2), por Mitsuo Katsui feito em 1997 para a linha 
de roupas “Pleats Please” de Issey Miyaki. O caráter abstrato é ponto mais marcante para 
os japoneses inquiridos, seguido pelas opções “emocional”, “artístico”, “autoral” e 
“contemporâneo”. Por manter a qualidade abstrata como característica mais evidente, o 
pensamento de Kenya Hara sobre a eficácia da comunicação pode ser aqui compartilhada. 
Hara (2007, p. 242) afirma que os anúncios são efetivos ao público quando lhe é 
oferecido como um recipiente vazio para que o público deposite livremente suas ideias e 
desejos. Para um anúncio relacionado à moda, Katsui parece ter seguido essa forma de 
pensar. Nas respostas dadas na seção anterior “Design as Profession” quando perguntados 
se utilizavam formas abstratas em seus trabalhos, a porcentagem mais alta (32,4% dos 
inquiridos) responderam que as utilizavam frequentemente, e a segunda maior 
porcentagem (27,6% dos inquiridos) respondeu “algumas vezes”. Esses dados, fornecidos 
tanto por designers gráficos famosos que possuem trabalhos para grandes marcas (caso de 
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Kenya Hara e Mitsuo Katsui) como profissionais com currículos mais modestos, sugerem 
uma boa aceitação de elementos visuais abstratos na comunicação visual japonesa. É 
sugerido que as investigações acerca da comunicação visual japonesa leve em consideração 
também as linguagens gráficas abstratas.

Segunda imagem (fig. 7.3), por Hisashi Narita em 2004 para a companhia de cosméticos 
Shiseido. Para os inquiridos, as características mais importantes seguiram a seguinte 
ordem: “influência japonesa”, “divertido”, “fácil compreensão” e “influência das artes 
japonesas tradicionais”. Algumas razões para imagem ser percebidas por 70,5% como 
detentora de “influência japonesa” podem ser explicadas através do conceito kawaii. 
Ambos elementos visuais, fotografia e ilustração, foram construídos sob essa estética. A 
ilustração das flores de cerejeira possui um estilo infantil, traços simples e sem compromisso 
icônico realístico. A ilustração foi criada em um estilo lúdico para acompanhar a atitude da 
jovem. A atitude em tapar o sorriso com as mão é uma atitude kawaii recorrente entre as 
mulheres japonesas e a simulação do sorriso nas luvas também é um elemento meigo. Por 
fim, o estilo tipográfico do título no canto inferior direto segue os traços da ilustração das 
flores: informal, infantil, lúdico. O minimalismo da comunicação também é um elemento 
estético recorrente no Japão que pode ter influenciado a percepção dos inquiridos. As 
outras características de destaque apontada pelos inquiridos (“divertido” e “influência das 
artes japonesas tradicionais”) também estão relacionadas ao tradicional que as flores de 
cerejeira representam no Japão (imagem que também foi utilizada como suporte na peça 
gráfica da Jyaran, vista anteriormente) e com a cultura kawaii. Em suma, o resultado do 
inquérito aponta para que essa imagem seja considerada comum ao estilo japonês de 
comunicação visual. 

Terceira imagem (fig. 7.4), por Tomoaki Furuya para a marca de relógios Breitiling 
realizado em 2006. Os resultados mostraram duas características de maior relevância, 
“ousada” e “enfática” (74,3% e 56,2% respectivamente). Outras características como 
“comunicação direta” e “influência ocidental” também chamam a atenção por subscrever, 
em certa forma, com a característica mais votada. A língua japonesa falada e escrita 
depende muito do contexto, podendo ser indireta e evasiva em muitas situações. Essas 
características estão inevitavelmente presentes na cultura japonesa. Ser ousado, enfático e 
direto são qualidades distantes desse senso comum, ao menos na esfera sociocultural. Na 
publicidade há outras regras, mas ainda assim há uma certa consonância com a cultura local. 
Isso é traduzido pela alta porcentagem das características “ousada” e “enfática” escolhida 
pelos inquiridos. Em contraste, a parte textual, que foi apontada como característica 
marcante pelos inquiridos, é subjetiva e reticente, pode significar cantos, ângulos (também 
pode ser canção). Ambos os elementos complementam-se no significado, mas opõe-se na 
forma de comunicar (objetivo/subjetivo).
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Quarta imagem (fig. 7.5), pela agência Glanz, localizada em Tokyo, para o Museu de Arte 
Contemporânea de Tokyo em 2008. As características mais relevantes foram 
respectivamente “focado em tipografia”, “estilo livre”, “influência japonesa”, “artístico / 
autoral” e “irregularidade”. A característica tipográfica dessa imagem é óbvia, pois o 
grafismo é composto inteiramente por caracteres apenas uma intervenção de um 
elemento gráfico de cor sólida. Era um resultado previsto no momento da elaboração do 
inquérito (as opções disponíveis aos inquiridos eram iguais para todas as imagens para 
facilitar e acelerar o processo de escolha). As outras características mais evidentes nessa 
imagem, segundo os inquiridos, demonstram novamente a presença de um estilo japonês 
tradicional com toques de contemporaneidade e linguagem visual subjetiva por parte do 
designer gráfico. Por serem os únicos elementos gráficos de destaque nessa imagem, os 
caracteres japoneses parecem influenciar a percepção sobre os inquiridos no que diz 
respeito a uma imagem possuir influência japonesa. A característica minimalista foi 
diretamente escolhida apenas por 8,1% dos inquiridos (ou décima oitava num total de 47 
opções) provavelmente por causa da complexidade, ou irregularidade, do arranjo visual dos 
caracteres. Isso não indica que não  seja um trabalho minimalista, pois é um cartaz que 
possui apenas 2 cores sólidas (sem contar o fundo branco), composto apenas por caracteres e 
com grandes áreas em branco.  Contudo para os inquiridos houveram outras características 
mais importantes a serem apontadas. Para fins comparativos, o pôster anterior de Tomoaki 
Furuya teve “minimalismo” em nona posição.

Quinta imagem (fig. 7.6), por Takayuki Soeda. Criado em 1986 para a Tokyo Gas. As 
características apontadas pelos inquiridos foram respectivamente: “divertido”, “fácil 
compreensão”, a seguir empatados “estilo livre e influência japonesa”, “estranho”, 
“informal” e “comum/popular”. O título da peça gráfica “A Torre de Tokyo na sua cabeça” 
relaciona a forma do cabelo do menino a um dos monumentos urbanos mais populares do 
Japão. Essa mensagem visual é transmitida em uma ilustração com traços simples e 
infantis do que se supõe ser um pai dando banho em seu filho. Essa relação lúdica entre 
imagem e o título dá à imagem seu caráter divertido, característica que foi a mais votada 
pelos inquiridos. A simplicidade do desenho e sua relação com o título também é clara e 
de fácil compreensão. Os três atributos seguintes são interessantes por confirmar a 
tendência em relacionar o meigo, o infantil, o afetuoso e a compaixão (tanto pelo 
carinho do pai como por retratar o menino nu) com um estilo japonês de comunicação 
visual na publicidade. É uma comunicação corporativa de uma companhia de gás, 
dirigida ao público adulto, logo a linguagem infantil, no âmbito visual, pode não ser a 
mais óbvia. Em Portugal, a EDP recentemente passou a utilizar em algumas situações 
uma comunicação visual baseado em ilustrações com formas abstratas, porém sem uma 
apelação infantil tão direta como a Tokyo Gas que veiculou esse anúncio em 1986. 
Outras características como “informal”, “comum/popular” corroboram com essa 
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interpretação dos resultados. O resultado “estranho”, pode estar relacionado tanto ao 
estilo da ilustração ou ao enquadramento do estilo à empresa anunciante. Ou ainda, 
porque o tipo da ilustração possui características kimo kawaii (visual meigo com 
toques grotescos, principalmente por causa dos pelos e desproporcionalidade do 
corpo do adulto). 

Sexta imagem (fig. 7.7), capa da revista Dragon Age – Pure de 2007 criada por autor 
desconhecido. As características selecionadas foram “influência japonesa”, “consumista/
hardselling”, “excesso de elementos/exagerado”, “contemporâneo”, “complexo/elaborado”, 
“estranho” e “enfático”. Novamente, os inquiridos consideram essa imagem como comum 
à comunicação visual japonesa. As imagens de personagens ao estilo manga e anime 
colaboram com essa percepção. Juntamente a isso, como segunda característica mais 
marcante há o excesso de elementos é a característica mais óbvia nesse trabalho, 
contudo os inquiridos consideram também importante a influência japonesa e o fator 
consumista/hardselling como características mais importantes. Essa estética do excesso 
visual é comum nas grandes cidades japonesas. A própria densidade demográfica dessas 
cidades e a organização urbana fomenta essa densidade informativa. Há muitos 
comércios em prédios e a placa indicativa fica nas respectivas janelas. Considerando o 
grande número de prédios e de comércios inseridos nesses prédios, as placas 
publicitárias multiplicam-se com facilidade (Ver região à esquerda da fig. 7.12).

Não há uma tentativa de justificar que o estilo gráfico presente na capa da revista Dragon 
Age tem origem na arquitetura das cidades, apenas que há uma correlação visual direta e é 
culturalmente aceita pelos japoneses. Consequentemente, os inquiridos consideram ser 
um estilo de comunicação visual fortemente influenciado pela estilo japonês.

Sétima imagem (fig. 7.8), por Junya Kamada para a conferência sobre conscientização da 
recolha das sujeiras dos cães realizada em 2006. As características apontadas pelos 
inquiridos foram “focado em tipografia”, “influência japonesa”, “ousado”, “estranho”, “fácil 
compreensão” e “divertido”. Esse pôster já foi objeto de análise no capítulo “O Sistema de 
Escrita Japonês: Escrevendo com Imagens” e os comentários feitos estão de acordo com as 
características aqui discriminadas pelos inquiridos.
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Fig. 7.12: Rua na região central de Nagoya. Fotografia por Flávio Hobo em 11 dezembro de 2011.

Oitava imagem (fig. 7.9), criado em 2011 para a conferência dedicada à música, artes, 
tecnologia e design da APMT. A “influência ocidental” é característica mais marcante 
para os inquiridos japoneses, seguido por “abstrato”, “focado em tipografia”, 
“contemporâneo”, “simétrico” e “cores modernas”. Os caracteres latinos e o uso da língua 
inglesa podem ter influenciado na percepção dos inquiridos sobre a influência ocidental 
da imagem. O triângulo, elemento gráfico mais evidente, é uma forma inexistente ao 
menos na tipografia japonesa. Essa característica é relevante pois com exceção apenas da 
imagem do fundo, trata-se de uma imagem formada com exclusivamente com elementos 
tipográficos (como perceberam os inquiridos ao apontar essa característica). No que diz 
respeito à imagem de fundo, baseando-se na análise de imagens de trabalhos japoneses 
recolhida para esta investigação, constata-se que a técnica utilizada na fotografia de fundo 
possui características pouco comuns à comunicação visual japonesa. É um recurso com 
camadas de efeitos e sobreposição de um gradiente de cores através de manipulação digital 
sob a fotografia original (explicada de forma mais técnica anteriormente, na justificativa 
da escolha da imagem). As manipulações digitais dessa natureza e com apelo puramente 
estético são dificilmente vistas na comunicação visual japonesa, que preza pela 
naturalidade das fotos. Esse tratamento visual pode ter criado a sensação de abstração que 
os inquiridos apontaram como também influência a percepção das cores como “moderna”.  

Nona imagem (fig. 7.10), por Shigeo Fukuda para a exposição Os 100 sorrisos de 
Monalisa de 1970. As características mais apontadas foram, respectivamente “artístico/
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autoral”, “ousado”, “inteligente”, “influência japonesa”, “abstrato” e “influência ocidental”. A 
criatividade e inteligência desse pôster foi reconhecido pelos inquiridos através das três 
características mais votadas. As duas seguintes misturam influência japonesa com 
influência ocidental. O elemento gráfico principal são os raios concêntricos que foram 
muito utilizados nas artes japonesas e estiveram presentes na bandeira japonesa durante o 
império. Representam os raios de sol do país do sol nascente (o kanji “sol” é o primeiro 
caractere que se encontra no nome do Japão). Essa imagem representativa aos japoneses 
foi modificada para formar a imagem da Monalisa, que é uma clara referência ocidental. A 
mistura desses dois universos visuais, a representação da Monalisa dentro de um 
elemento gráfico típico japonês, a utilização de apenas uma cor e a generosidade da 
dimensão dessa imagem, simples e inteligentemente manipulada, mereceu o respeito 
dos inquiridos. Trata-se também de um trabalho da segunda geração de designers 
japoneses que diferente de seus antecessores, procurava uma inserir um estilo pessoal 
em seus trabalhos (Nagoya Ginkō, 1989, p. 217), o que justifica o aspecto artístico/
autoral reconhecido pelos inquiridos.  

A tendência em considerar que na comunicação visual japonesa não há manipulações 
visuais exageradas no sentido de deixá-las superrealistas pode ser confirmada com as três 
imagens selecionadas a partir de anúncios criados em países ocidentais. Nessa seção, os 
inquiridos avaliaram o grau de familiaridade dessas imagens com o que se produz 
atualmente para o público japonês. A hipótese surgiu através das análises das imagens 
selecionadas para esta investigação e procurou-se confirmar através da opinião de 
especialistas. Os resultados obtidos confirmam a hipótese que a manipulação intensiva de 
imagens não é comum na comunicação visual japonesa. As três imagens tiveram em torno 
de 70% a 80% de respostas negativas, caracterizadas pelas opções “muito pouco” e 
“pouco” semelhante. As respostas positivas, por sua vez oscilaram entre 5% a 11%. A 
característica flat não faz parte em nenhuma dessas três imagens, todas possuem 
volumetrias seja como imagem fotográfica ou ilustração. Essas conclusões são suportadas 
pela análise feita das imagens reunidas para esta investigação. Contudo, não se afirma de 
modo algum que o estilo de comunicação dos países selecionados seja em sua 
generalidade com manipulações digitais intensas. Seria necessária outra investigação para 
comprovar isso, as imagens foram selecionadas pelo contraste visual com a comunicação 
publicitária japonesa.

Os resultados da questão seguinte sobre a relação entre trabalhos gráficos e seus autores 
mostraram uma tendência positiva no que diz respeito ao conhecimento geral dos 
inquiridos em relação aos autores ocidentais. Apesar de opiniões divergentes e de poucas 
vezes haver maioria absoluta na escolha dos devidos autores, houve, de forma geral, mais 
acertos do que erros, em sete situações o autor certo foi o mais selecionado e em apenas 
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dois casos a maioria dos inquiridos selecionaram o autor errado. Os dois erros 
aconteceram nos trabalhos de Ikko Tanaka e Josef Brockman. No caso de Tanaka, o 
pôster por ele criado é inteiramente composto por referências ocidentais, inclusive o 
texto, que é apresentado em língua francesa. Por sua vez, Brockman criou um pôster 
inspirado para um evento japonês (como explicado anteriormente). Foram exatamente 
nessas duas imagens que os resultados confirmaram que pode haver algum tipo de 
tendência gráfica para o design europeu e japonês, pois mesmo para um público 
especializado em design gráfico, alguns elementos gráficos podem confundir a origem do 
trabalho. Isso, de alguma forma, é surpreendente ao considerar que Ikko Tanaka é um dos 
designers japoneses mais famosos do Japão. Esse resultado sugere algumas leituras 
diferentes: a primeira é que um estrangeiro pode realizar um trabalho gráfico ao estilo 
japonês (mesmo sem utilizar os caracteres nativos da língua japonesa). Ou, em segundo, 
que a inspiração japonesa no design gráfico europeu foi tão significante que, com ajuda de 
palavras japonesas em rōmaji um trabalho gráfico europeu pode se assemelhar a um estilo 
gráfico japonês, nomeadamente o de Ikko Tanaka. Finalmente, que Ikko Tanaka tenha 
tidos influências ocidentais tão enraizadas em seu estilo que os inquiridos tenham 
atribuído o trabalho de Brockman a Tanaka.

A última questão desta seção da impressão dos inquiridos japoneses a respeito dos 
anúncios televisivos se resumirá apenas aos dados apresentados.

Resultados da Seção “Globalization, Japan and Graphic Design”

A quarta e última parte do inquérito diz respeito a relação entre o Japão e sua cultura 
visual com o  exterior. As sete questões que fazem parte desta seção procuram obter a 
opinião dos inquiridos sobre como a cultura visual japonesa se relaciona e é vista fora do 
Japão. As respostas obtidas nestas nessas perguntas darão ideias iniciais de como os 
japoneses enxergam sua cultura visual em um contexto internacional e servirão de apoio 
para fundamentação teórica, junto com literatura especializada, sobre novas hipóteses 
sobre a evolução e relação do design gráfico japonês e internacional. 

Na primeira questão os inquiridos foram solicitados a pensar em elementos da cultura e 
design japonês em um contexto internacional (questão 37). Foi dada uma lista de itens os 
quais fazem parte da história, cultura, economia e da política de soft power japonês. A 
forma de resposta era organizar os itens por ordem de notoriedade ou grau de percepção 
no Ocidente. É uma questão de autopercepção e projeção cultural no mundo globalizado. 
Posteriormente as respostas serão comparadas com a opinião dos inquiridos ocidentais e 
as diferenças de opiniões serão discutidas ao ponto de aprofundar as questões de 
autoimagem japonesa e percepção do público internacional.
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Como explicado anteriormente na seção “Design as Profession”, O método de 
classificação se dá por atribuição de pesos em relação à classificação dada pelos inquiridos. 
Especificamente nessa questão foram noventa e oito respostas válidas com nove itens para 
os inquiridos classificarem. Assim, ao classificar um item em primeira posição, será 
atribuído um peso de nove valores à esse item. A segunda posição terá um peso de oito 
valores, a terceira posição terá sete valores e esse padrão segue até a atribuição de um valor 
para o item classificado na nona posição. Com essa atribuição de valores, a classificação 
final dos itens mais conhecidos fora do Japão segundo os inquiridos japoneses foi em 
primeiro lugar o “anime”, em segundo o “mangá”, em terceiro os “filmes”, em quarto a 
“história” (japonesa), em quinto as “artes”, em sexto a “arquitetura”, em sétimo as “lendas/
folclores”, em oitavo o “design gráfico” e em nono lugar o “design de objetos/industrial”. A 
tabela VII a seguir mostra os votos de cada item de forma detalhada. 

Tabela VII: Notoriedade internacional.

A questão seguinte questionava quais os países que apresentavam uma comunicação visual 
com estilo próprio e singular em relação ao resto do mundo (questão 38). Os sete países 
que mais se destacaram foram Estados Unidos e Japão ambos com 41%, em terceiro 
França com 22,9%, em quarto lugar Suécia com 21,9%, em quinto Inglaterra com 21% e 
Itália e Holanda ambos com 20% dos votos dos inquiridos. 

A terceira questão procurava detectar o reconhecimento dos inquiridos dos países que, de 
maneira direta ou indireta, influenciaram o Japão no desenvolvimento da sua 
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comunicação visual moderna (questão 39). Os inquiridos japoneses reconhecem os 
Estados Unidos como a maior influência na comunicação visual japonesa com 61% dos 
votos. O  segundo país que exerceu grande influência para a comunicação visual 
japonesa é o próprio Japão com 24,8% dos votos dos inquiridos. Em terceiro lugar 
ficou a Alemanha com 21%, em quarto a França com 18,1% dos votos, em quinto 
lugar a Inglaterra com 14,3%, e por fim empatados como o sexto e sétimo países mais 
votados como influenciadores da comunicação visual japonesa foram Itália e Suíça 
ambos com 11,4%.

A quarta questão abordava a frequência que os inquiridos verificavam notícias, trabalhos e 
eventos sobre a comunicação visual ocidental (questão 40). A maioria, 56,3% afirmou que 
verifica essas informações “algumas vezes”, 25,2% verificam “raramente”, 8,7% 
responderam “frequentemente”, 5,8% nunca verificam esse tipo de informação e apenas 
3,9% dos inquiridos afirmaram que “sempre” verificam as informações sobre a 
comunicação visual ocidental.

A quinta questão procurava verificar se os conceitos filosóficos como zen, shizen, wa, 
kansou, mushin, makoto e ideias vindas das religiões budistas e xintoístas estão presentes 
na vida contemporânea japonesa como na política, vestuário, etiqueta social, design, 
música, publicidade etc (questão 41). 37,1% dos inquiridos responderam que concordam 
com a influência dessas ideias na atualidade, 30,5% afirmaram que essa influência “talvez” 
seja procedente, 15,2% “concordam totalmente”, 12,4% discordaram e 4,8% discordaram 
totalmente desse tipo de influência na cultura e sociedade japonesa contemporânea.

A sexta questão procurava conhecer o grau de satisfação dos inquiridos com o método de 
trabalho na área de comunicação visual no Japão (questão 42 e 43). Os inquiridos que à 
essa pergunta responderam “pouco” satisfeitos foram 31,4%, os que avaliaram sua 
satisfação como “média” foram igualmente 31,4%. Os inquiridos que se consideraram 
“muito pouco” satisfeitos somaram 23,8%, o inquiridos “muito” satisfeitos foram 10,5% e 
finalmente os inquiridos que consideram-se “bastante” satisfeito com o método de 
trabalho japonês na área de comunicação visual foram 2,9%. Esta questão também 
dispunha de um campo para os inquiridos que desejassem acrescentar comentários. Os 
comentários podem ser lidos do documento original que está disponível em “Anexos”.

A última questão desta seção e deste inquérito é sobre a opinião dos profissionais e 
acadêmicos da área de comunicação visual sobre o que torna um anúncio impresso ou um 
pôster mais efetivo para o público (questão 44). 63,8% dos inquiridos escolheram a 
“simplicidade” como fator mais importante, 41% escolheram “intensidade/força” da peça 
gráfica, 40% a “qualidade artística”, 31,4% dos inquiridos consideraram o “texto com boa 
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história (copy) como item de maior importância, 30,5% escolheram “metáforas visuais 
inteligentes”, 21,9% escolheram a “cor” e 21% dos inquiridos escolheram o “bom gosto e 
sutilidade” como o elemento mais efetivo para tornar uma peça gráfica eficiente.

Comentários da Seção “Globalization, Japan and Graphic Design”

Na primeira questão, destaca-se o fato de “anime” e “mangá” estarem nas primeiras 
posições e a confirmação, por parte dos inquiridos, que se trata de dois elementos mais 
poderosos de soft power que o Japão possui. Segundo Saiki  (2002, p.14) desde o século 
XIX o Japão vem sendo objeto de interesse dos ocidentais por diferentes motivos que 
modificam-se através do tempo. Diferentes linguagens na área da estética e da cultura 
influenciaram o Ocidente. As gravuras ukiyo-e influenciaram os impressionistas, a 
cerimônia do chá influenciou a arquitetura da Bauhaus e os animes e manga que 
influenciam as gerações atuais com uma linguagem estética que também é utilizada em 
animações feitas no Ocidente. A exportação de novas opções comportamentais baseadas 
no consumo é também evidente fora do universo dos otaku e cosplay como é possível 
verificar com o fenômeno Hello Kitty. Além do óbvio consumo da faixa etária infantil, a 
Hello Kitty é uma nova possibilidade de expressão para as mulheres, como afirma Dan 
Peters (em Yano, 2006, pp.158, 59), designer sênior do departamento de marketing da 
Sanrio, as consumidoras dos produtos da Hello Kitty procuram uma linguagem diferente 
das oferecidas pelos personagens infantis ocidentais. A estranheza proposta pela 
abordagem japonesa cria um interesse que se sobrepõe à meiga porém óbvia doçura do 
universo infantil da Disney ou Warner Bros. Por fim a importância do soft power do Japão 
não se restringe apenas no âmbito econômico e cultural, mas também político, já que 
ainda existe tensões relacionadas ao sentimento anti-japonês pela tentativa imperialista 
japonesa e as guerras causadas no leste asiático (Allen and Sakamoto, 2006, pp. 4-5). 
Assim a cultura e a imagem do Japão é exportada de maneira anti-propagandística, amena, 
divertida, comercialmente viável e desejável e aos seus vizinhos e ao resto do mundo.

Outra leitura interessante se dá na posição resultante do item “design gráfico” que foi 
colocado na penúltima colocação. Considerando que esse inquérito foi dirigido aos 
profissionais e estudiosos do design gráfico e da comunicação visual, o resultado 
demonstra a percepção por parte dos inquiridos que o design gráfico japonês não possui 
mais a mesma ambição de ser reconhecido internacionalmente como foi no passado. Já foi 
apresentado nesta investigação que durante as décadas de 1950 e 1960 o design gráfico foi 
instrumento de políticas econômicas e externas para melhorar a imagem dos produtos 
japoneses no mercado internacional. Como visto anteriormente (Hicks, 2008, pp. 22-3) a 
publicidade japonesa não é tão simples de ser compreendida internacionalmente devido 
às questões culturais. Também algumas práticas usadas na publicidade impressa japonesa 
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são pouco comuns no contexto ocidental, como o image advertising que consiste em um 
anúncio em que a fotografia, ilustração e título (copy) não dizem nada em relação ao 
produto a não ser passar uma sensação positiva para o espectador (Thornton, 1991, p. 
185). Foi uma tendência que iniciou-se na televisão japonesa na década de 1970 e foi 
adaptada à mídia impressa. Esse estilo ou tendência começou a se tornar mais evidente 
com a terceira geração de designers gráficos nascidos no Japão durante a Segunda Guerra 
ou logo a seguir. Logo, por ter um histórico de características específicas ao contexto 
japonês e o design gráfico não ser tratado como objeto de soft power, mas sim de 
instrumento de publicidade para comércio interno, explica a opinião negativa dos 
inquiridos sobre a popularidade internacional do design gráfico japonês. 

Ainda segundo os japoneses inquiridos, o design de objetos/industrial, que agrega valor 
intelectual ao produto, também tem a percepção de pouco reconhecimento internacional. 
Ambos os casos (gráfico e industrial) confirmam algumas características da Síndrome de 
Galápagos e do interesse japonês apenas ao seu mercado interno.

Ao considerar as respostas para a segunda e terceira questão verifica-se a confirmação por 
parte dos inquiridos da influência dos Estados Unidos no design gráfico japonês. Com o 
fim da Segunda Guerra Mundial, a influência dos Estados Unidos no design gráfico 
japonês cresceu em relação ao período pré-guerra, no qual o continente europeu era, até 
então, a fonte principal de inspiração visual. Há um uso sempre crescente de palavras em 
inglês no vocabulário japonês. Historicamente, as influências europeias continuaram 
mesmo após a invasão estadunidense, mas a percepção dos inquiridos em relação a 
intensidade em um contexto histórico mais recente demonstra a supremacia dos  Estados 
Unidos. Contudo a diferença de votos entre Estados Unidos (61%) e Alemanha (21%) 
para verificar qual país mais influenciou a comunicação visual japonesa mostra que é 
necessário maiores investigações sobre o impacto cultural da Segunda Guerra e a questão 
geopolítica entre “Alemanha” e “Europa”: ou seja, ao considerar a influência do design 
europeu (ou seja, a soma de países como Alemanha, França, Inglaterra, Itália e Suiça), 
observa-se que os Estados Unidos ficaram em um papel coadjuvante. 

Na última questão, as opiniões sobre o que faz de um anúncio impresso ou pôster ser 
efetivo para o público são divergentes nas duas culturas investigadas. Como visto 
anteriormente, há anúncios ocidentais que manipulam e editam intensamente as imagens 
ao ponto de torná-las hiper-reais e com a finalidade de se criar metáforas visuais. O estilo 
visual dos três anúncios apresentados na seção anterior foram considerados pouco 
semelhantes em relação ao estilo japonês. Isso demonstra que há uma diferença de estilo 
entre o que se faz nos países ocidentais escolhidos (Brasil, Chile e Portugal) e o que se 
pratica no Japão. Deve-se levar em consideração que apesar de não ser possível afirmar 
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que essas três imagens sejam representativas para todos os países ocidentais, também 
não se pode negar que os três países em questão receberam influências de outros países 
ocidentais com maior tradição no design gráfico. A principal característica para a 
eficiência de um anúncio impresso no Japão é a “simplicidade”. 

Ao observar as três características mais votadas pelos inquiridos japoneses, percebe-se 
uma tendência a valorizar formas de comunicar com maior apelo estético (“simplicidade”, 
“intensidade/força” (da imagem) e “qualidade artística”). O conceito de meri hari pode 
ser aplicado ao design gráfico e ser utilizado para analisar esses resultados. É um conceito 
de difícil tradução, mas em linhas gerais transmite a ideia de procurar o equilíbrio através 
do uso de contrastes. O professor Yasuhiro Ohara (Entrevistado por Hobo, F em 
novembro de 2011) considera que é um conceito que se faz presente em diversas situações 
como moda, música, finanças, estética, social, religião, artes marciais etc. Em sua opinião, 
o excesso de simplicidade de um anúncio é balanceado por em elemento gráfico ou textual 
para opor a monotonia gráfica e tornar o anúncio, a marca ou o produto visualmente 
interessante. Os dois itens mais votados (“simplicidade” e “intensidade/força”) 
relacionam-se com esse conceito cultural japonês de meri hari. Especificamente no 
âmbito gráfico, o minimalismo visual convive com imagens carregadas em cores e 
elementos (alguns exemplos foram mostrados nesta investigação nos capítulos anteriores, 
especificamente no que diz respeito ao kawaii). O equilíbrio entre sutilidade, 
minimalismo, intensidade/força e manter a qualidade autoral e estética de uma peça 
gráfica é um exercício gráfico complexo devido à torrente visual das cidades japonesas. 
Contudo ainda é esse o caminho que os designers japoneses que participaram do 
inquérito acreditam ser o mais efetivo. Esse resultado sugere que apesar de existir um tipo 
de comunicação visual com excesso de cores, informações e elementos, os que criam maior 
engajamento junto ao público são os que relacionam-se com a cultura japonesa do 
minimalismo presente desde os conceitos religiosos, até ideias como o meri hari que 
também funcionam como código sociocultural de conduta, estética, retórica e tudo o 
mais que possa se relacionar com atingir equilíbrio através dos contrastes.
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Considerações Finais e Recomendações

Esse percurso investigativo pretendeu demonstrar que a análise de natureza antropológica 
dos artefatos visuais, juntamente com a interpretação cuidadosa dos seus signos visuais, 
pode ser um método válido para alcançar alguma compreensão acerca não apenas do 
gosto estético de um povo, mas também de questões socioculturais do designer gráfico e 
do público que consome essas imagens.

As agências de publicidade, através do design gráfico, são construtoras de ideais sociais. 
Apesar desta investigação estar concentrada nas mídias impressas, é oportuno lembrar que 
o designer gráfico trabalha  também em mídias eletrônicas. Por um lado, esses ideais são 
uma espécie de estatuto social almejado pelo público, reconhecidamente desejável e 
atingível através do consumo. Por outro lado, os comunicadores visuais, profissionais e 
amadores, trabalham com argumentos gráficos mais comumente aceitos para obter uma 
resposta positiva do público alvo. Para isso, o conhecimento aprimorado das preferências 
e do modus operandi da sociedade em que a peça gráfica será inserida é fundamental para o 
sucesso na absorção da mensagem.

Informações que auxiliassem a compreender a comunicação visual japonesa 
contemporânea poderiam surgir a partir de autores japoneses, que gozariam de maior 
fiabilidade por serem nativos. Contudo, se não há uma manifestação por parte desses 
autores em escrever para a comunidade acadêmica em uma linguagem numericamente 
mais acessível, e se não há tradutores com a mesma disposição, a alternativa disponível é 
que esse tipo de investigação seja praticada externamente. Este trabalho contou com 
textos de autores japoneses, apesar de uma parcela mínima estar diretamente relacionada 
ao design gráfico. Contudo, nas demais áreas relacionadas às ciências sociais, artes, 
neurologia e história, pode-se contar com um corpo bibliográfico maior. Os autores 
ocidentais dedicados aos estudos orientalistas forneceram grande parte das informações 
que foram utilizadas para criar o conhecimento proposto nesta investigação. Menciona-se 
também o esforço investigativo em obter dados primários, a partir de inquéritos e 
pesquisa de campo, realizados pelo presente investigador. Ferramentas eletrônicas para 
tradução, dicionários e um conhecimento básico da língua japonesa auxiliaram o 
investigador a obter algumas informações a partir de fontes primárias, principalmente na 
tradução de elementos textuais dos materiais gráficos.
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As conclusões acerca dos dados obtidos no inquérito aos designers e professores japoneses 
já foi discutido de maneira geral no capítulo “Inquérito: Comunicação Visual no Japão 
Contemporâneo” e aqui serão apenas levantados alguns pontos de interesse para essas 
considerações finais. Como dito anteriormente, este investigador considera que a linha de 
pesquisa acerca do design gráfico japonês contemporâneo ainda é pouco explorada. A 
quantidade de dados obtidos foi além do que o necessário para esta investigação, porém, 
esse inquérito tinha como objetivo fornecer dados para futuras investigações, 
principalmente como ponto de partida para a criação de hipóteses investigativas, já que 
fornece ao leitor dados diversos para tal. O outro objetivo consistiu em auxiliar a 
compreender e confirmar os dados obtidos através das fontes de informações secundárias. 

[Hipótese A] “através da seleção criteriosa de elementos socioculturais recorrentes na 
sociedade japonesa, é possível compreender o seu estilo gráfico aplicado na comunicação 
visual”. 

Os três elementos escolhidos para esta investigação foram o kawaii, o sistema de escrita e 
o flatness. Essa seleção é resultado do conhecimento do investigador acerca da cultura 
japonesa e de algumas características que eram promissoras em direcionar a investigação 
sobre o design gráfico para lugares não comuns. De fato, houve uma paridade dos 
conceitos fundamentais desses elementos escolhidos com sua aplicabilidade na 
comunicação visual. O kawaii, como movimento social, tem sido um importante agente 
gráfico na divulgação de mensagens ao público e sua abrangência social é ampla. Ao ser 
aplicada na comunicação visual, ela mostrou ter um papel fundamental na forma de se 
transmitir mensagens, de natureza diversa, aos japoneses. Verificou-se uma considerável 
amplitude e penetração comunicativa em diferentes estratos da sociedade japonesa. Não 
foi feito um levantamento numérico da frequência dessa abordagem nos trabalhos 
gráficos; aqui, afirma-se apenas a diversidade e extensão dos temas em que uma linguagem 
com características infantis é utilizada em assuntos diversos, desde proteção civil até 
conteúdos sexuais. Durante a pesquisa de campo no Japão, verificou-se que a abordagem 
kawaii é frequentemente utilizada em avisos e em pequenos comunicados diários que não 
teriam espaço em anuários gráficos por serem considerados uma categoria “menor” de 
design gráfico. Contudo, essa afirmação, apesar de empírica, pode ser corroborada pelos 
exemplos apresentados nessa investigação, principalmente no capítulo “A (Contra) 
Cultura Kawaii”, através dos exemplos de comunicação urbana feitas à mão pelos próprios 
comerciantes, cartazes de entidades sem fins lucrativos sobre animais abandonados ou 
pelos materiais gráficos da JR dirigidos aos utentes sobre proibições e boas condutas. 
Numericamente, outros exemplos poderiam ilustrar essa realidade, porém isso tornaria 
este documento demasiado longo e repetitivo.

Análise e Interpretação da Comunicação Gráfica Japonesa Contemporânea
Considerações Finais e Recomendações  

__________________________________________________________________________________________________________

242



Diferentemente do kawaii, o estilo flat foi investigado numericamente para averiguar se é 
um estilo comum na comunicação visual japonesa. De acordo com a história da arte 
japonesa e os primórdios da comunicação publicitária, o estilo flat esteve presente de 
maneira exclusiva até o século XVI, quando os europeus apresentaram, literalmente, 
“novas perspectivas” na representação bidimensional. Mesmo após esse contato, a 
linguagem flat era predominante e assim continuou. Atualmente, apesar da maior 
interação estilística entre diferentes pontos de vista, a preferência pelo flat é detectável ao 
analisar-se quantitativamente a maneira de se  comunicar visualmente do povo japonês. 
Essa afirmação é feita de acordo com os métodos utilizados e universo de trabalhos 
disponíveis para serem escolhidos (explicados em detalhes no capítulo “A Sensação de 
Flatness na Linguagem Visual Japonesa”). É um aspecto histórico e estético do povo 
japonês que se faz graficamente presente na comunicação visual japonesa. É importante 
também lembrar que o estilo predominante de colorização dos anime e manga (quando 
ocorre) segue o estilo flat, ou seja, com ausência ou economia nas graduações de cores e 
preferências pelas cores sólidas. Em investigações futuras poderá, inclusive, verificar-se se 
essa tendência ao flat também não se reflete na preferência japonesa acerca da 
uniformização e do espírito de grupo do japoneses. Ou seja, as diferenças individuais 
podem existir mas são suprimidas na escala social, em respeito à uniformidade do grupo. 
Indícios desse fenômeno foram vistos em relação à estética kawaii ao apontar a sua 
aplicabilidade e eficiência em diversos estratos sociais da sociedade japonesa.

Dos elementos históricos, sociais e culturais selecionados para serem objetos de análise 
desta investigação, o sistema de escrita é possivelmente a escolha mais óbvia. Das línguas 
faladas nos países de maior poder econômico (considera-se países como Estados Unidos, 
China, França, Alemanha, Brasil, Índia, Itália, Inglaterra, Rússia e Espanha), o hindi e o 
japonês são os únicos idiomas que oficialmente não ultrapassam fronteiras. Porém, o 
japonês é o único que possui quatro diferentes sistemas de escrita que podem ser 
utilizados em conjunto em um único texto e em duas direções. Outra característica 
peculiar é a natureza logográfica dos kanji. Esse conjunto de características faz da 
tipografia japonesa um elemento cultural que é graficamente peculiar. O reflexo da língua 
japonesa no design gráfico do Japão é óbvio, porém, o esforço investigativo manteve-se 
focado nas possibilidades criativas que tal sistema de escrita proporciona. Ao 
compreender as possibilidades linguísticas do Japão, torna-se possível perceber como a 
comunicação gráfica é beneficiada através dessas características. Há trabalhos que apenas a 
tradução verbal não explica totalmente a criatividade envolvida na peça gráfica, uma vez 
que há várias formas de se escrever a mesma palavra, a própria escolha de como 
representar verbalmente uma ideia pode ser um ato criativo em si.
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Considera-se, assim, que a [Hipótese A] é válida, uma vez que a utilização de referências 
diversas da sociedade japonesa foram centrais para as interpretações e leituras realizadas 
nas imagens aqui apresentadas. O trabalho investigativo seria dificultado se não fosse 
possível recorrer à literatura das ciências sociais para procurar respostas para as 
manifestações visuais no design gráfico japonês, já que foi através da exploração dos 
elementos históricos, sociais e culturais que obteve-se suporte teórico para investigar e 
dissertar acerca do design gráfico japonês. Isso não se justifica apenas pela carência de 
material específico sobre o design gráfico japonês contemporâneo em si, mas porque a 
própria historiografia do design gráfico requer essa visão multidisciplinar (assunto já 
discutido no capítulo “Cultura Visual Japonesa: Tradição e Modernidade”).

[Hipótese B] “A questão da autenticidade ou exotismo na linguagem gráfica japonesa 
depende da quantidade de informações disponíveis sobre os tópicos que estão relacionados com 
a produção e o consumo de imagens dessa sociedade. Assim, através de uma análise integral 
do próprio design gráfico, esses traços socioculturais podem ser observados e investigados para 
expandir o conhecimento nessa área e diminuir a sensação de exotismo”.

Para falar dessa hipótese é necessário antes enfatizar a importância central que a maneira 
de pensar do novo orientalismo teve nesta investigação. Apesar de haver apenas citações 
de autores que se dedicam ao orientalismo, em destaque Edward Said, esta investigação 
esteve sempre atenta em não cometer deslizes semelhantes aos primeiros historiadores 
europeus, em relação ao Oriente no século XIX e início do XX. Dito de outra forma, o 
termo “exotismo” foi considerado como um conceito delicado, o qual procurava-se evitar 
durante os momentos de leitura e interpretação de imagens. Pela hipótese criada, 
entende-se que definir a comunicação gráfica japonesa como exótica pode ser um sintoma 
de falta de informação para poder contextualizar melhor os trabalhos japoneses face à 
realidade social no qual foi produzido e está inserido. 

Novamente o kawaii foi um instrumento importante para quebrar paradigmas acerca do 
suposto “exotismo” gráfico. Sua escolha para integrar essa tese é novamente justificada sob 
o argumento do exotismo, ou da tentativa de, através de uma característica peculiar 
presente na cultura japonesa, desmitificar sua utilização e contextualizar seu uso e seu 
desenvolvimento. Procurou-se também justificar a normalidade do kawaii com estudos 
neurológicos que mostravam que há no cérebro humano respostas positivas a objetos que 
apresentam características meigas e também contextualizar o kawaii como um 
instrumento facilitador para o bem-estar. Pode causar estranheza ao leitor pouco 
familiarizado com a relação dos japoneses com o meigo, através de ilustrações 
infantilizadas serem utilizadas para publicitar material de conteúdo adulto, demarcar 
canteiros de obras, apontar situações de perigo de morte etc. Essa missão de 
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contextualizar causa e consequência foi um dos objetivos desta tese e o design gráfico foi o 
instrumento utilizado para ilustrar e explicar essas particularidades. 

Esses traços históricos e socioculturais que estão presentes nas imagens japonesas também 
são detectáveis através da estética flat. É amplamente conhecido que as artes visuais 
japonesas utilizavam a lógica de planos para retratar o mundo ou materializar visualmente 
o desconhecido e foi visto, através de análises de imagens contemporâneas da publicidade 
japonesa, que o volume, a profundidade, o hiper-realismo e o esqueumorfismo 
(características opostas ao flat), não são frequentemente utilizados pelos designers 
japoneses contemporâneos. A conclusão, como já demonstrada do capítulo “A Sensação 
de Flatness na Linguagem Visual Japonesa”, indica que a linguagem flat é amplamente 
utilizada. O inquérito aos profissionais e professores japoneses também indica essa 
tendência, ao considerarem que a visualidade histórica das artes japonesas é um fator de 
influência em seus trabalhos. Ao olhar para imagens flat no âmbito do design gráfico 
japonês, convém considerar o histórico de desenvolvimento visual desse povo e a 
resistência histórica em adotar por completo o estilo europeu de representação visual 
durante os séculos XVI ao XIX, principalmente.

Logo, em relação ao primeiro ponto a que se refere a hipótese, pode-se afirmar que o 
exotismo pode ser atribuído à comunicação gráfica japonesa apenas em uma observação 
distante, descontextualizada e carente de informações. Aliás, esse tipo de engano em 
relação às culturas orientais ocorria nos primeiros estudos orientalistas já citados. Quando 
a hipótese se refere às “... informações disponíveis sobre os tópicos que estão relacionados com 
a produção e o consumo de imagens dessa sociedade.”, está sendo sugerido que informações 
exteriores à teoria da imagem são necessárias para compreender o estilo e modo de 
comunicação visual japonês. E ao continuar afirmando que “... através de uma análise 
integral do próprio design gráfico, esses traços socioculturais podem ser observados e 
investigados para expandir o conhecimento nessa área e diminuir a sensação de exotismo.”, é 
possível concluir que sim, os traços culturais de um povo estão presentes, são detectáveis e 
podem ser analisados de maneira multidisciplinar para chegar a explicações aprofundadas 
e coerentes acerca das imagens produzidas no âmbito da comunicação visual japonesa.

Assim, tanto a [Hipótese A] como a [Hipótese B] foram confirmadas nesta investigação. 
Juntas elas propõem uma via de mão dupla na exploração de linhas investigativas recentes 
no âmbito do design gráfico em que causa e consequência estão em constante inter-
relação. Ou seja, um estilo gráfico, a princípio exótico ao observador, pode ser 
compreendido pelo viés etnológico, econômico, histórico e sociocultural da sociedade 
em que ocorre. Também, o estudo desses elementos aplicado à interpretação e análise 
dessas imagens trarão explicações coerentes com o estilo gráfico apresentado. Assim, ao 
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documentar o processo investigativo, colabora-se com a familiarização desse estilo, que 
já deixa de ser exótico ao olhar do observador. Da mesma maneira, o conceito de 
autenticidade pode ser debatido sob o argumento que todas as culturas possuem o 
potencial de produzir peças comunicativas visuais autênticas. O ponto de referência é o 
fator primordial na questão da autenticidade e exotismo.

Esta investigação reconhece também algumas limitações que exigiram, por vezes, 
reformulações do conteúdo a ser investigado, ora para não estender demasiadamente o 
texto discursivo, ora por falta de fontes academicamente confiáveis para justificar o 
conhecimento empírico sobre o tema. Além dos elementos culturais japoneses que foram 
aqui explorados, há outros que, de forma semelhante, espalham-se por diversos estratos 
sociais e são aplicados em diferentes áreas. Talvez, três exemplos conhecidos a serem 
citados é o zen, wabi e sabi. A limitação linguística também foi um fator restritivo. O 
nível de proficiência básico em japonês do investigador situa-se entre os níveis cinco e 
quatro 46, não permitindo a leitura eficiente de textos teoricamente densos acerca do tema 
desta investigação. Para satisfazer a premissa deste trabalho, seria necessária uma 
investigação muito mais abrangente, abordando questões técnicas do design gráfico 
japonês, métodos de educação formal dos alunos de design gráfico, além de dedicar mais 
espaço para as diversas subculturas ativas no Japão. Por fim, novamente por uma questão 
de dimensão e complexidade excessiva para apenas uma investigação, um estudo 
comparativo entre o Japão e um país ocidental influente no design gráfico poderia facilitar 
as explicações das semelhanças e diferenças entre as abordagens gráficas. Contudo, essas 
limitações não resultaram em fragilidades conceituais dentro do escopo teórico proposto 
para esta investigação. 

Refletindo de forma construtiva sobre essas questões limitativas à essa investigação, os 
dois últimos podem ser pontos de partidas para investigações futuras. Os métodos 
escolhidos e as abordagens utilizadas para este trabalho poderiam ser adaptados para 
investigar outras características socioculturais aplicadas à comunicação visual impressa 
(zen, wabi e sabi, por exemplo). A falta de material teórico seria remediado por maior 
enfoque em inquéritos e entrevistas. Uma investigação comparativa poderia ser 
desenvolvida para a ampliação do conhecimento acerca do design gráfico japonês, 
determinando pontos de referências entre duas culturas (a japonesa e outra ocidental) 
para estudar semelhanças, diferenças e explorar a evolução de ambos. Por exemplo, como 
agências multinacionais se adaptam ao mercado japonês e vice–versa. Já citados nesta 
investigação, o livro de Sugiyama e Andree (2011) demonstra os métodos desenvolvidos 
pela Dentsu para o mercado publicitário japonês. De forma semelhante, Moeran (2006) 
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descreve o cotidiano da Asatsu DK, a terceira maior agência de publicidade do Japão. 
Essas duas obras seriam fontes iniciais de inspiração para formulação de hipóteses nessa 
linha de investigação.

Ao fazer o levantamento do estado da arte realizado para esta investigação e a procura de 
conteúdo teórico para ser referenciado durante a dissertação desta tese, considerou-se que 
o assunto aqui tratado possui francas possibilidades de expansão acadêmica. Se o escopo 
acadêmico restringir apenas os países lusófonos, a investigação acerca do design gráfico 
japonês é uma linha de pesquisa ainda carente de trabalhos acadêmicos de maior porte, 
como dissertações e teses. Esse fato é ainda mais surpreendente ao considerar que o Brasil 
possui uma das maiores colônias japonesas do mundo.

Duas perguntas são aqui deixadas ao leitor para que possa tirar suas próprias conclusões. 
Baseado nas hipóteses que guiaram esta investigação, na hiper-conectividade em que 
vivemos e também nos conteúdos apresentados ao longo desta tese, pergunta-se “Haverá 
sentido em manter-se distante das manifestações visuais dos países orientais e isolar-
se nos estudos acadêmicos do design gráfico ocidental?” A segunda pergunta é “O 
ensino do design gráfico poderia ser beneficiado ao se introduzir ideias, conceitos e 
soluções aplicadas em sociedades geográfica e culturalmente distantes?”. Essas 
questões serão deixadas em aberto para que possam ser desenvolvidas em futuras 
publicações e que tenhamos a sorte e o prazer de discuti-las através dos instrumentos 
acadêmicos disponíveis.

A finalização deste trabalho é certamente um momento prazeroso tanto pela 
materialização de anos de aprendizagem e esforço que é apresentado neste documento, 
como pela satisfação em entregar para a comunidade acadêmica informações e reflexões 
que possam um dia ser útil. Entretanto, a finalização deste trabalho não significa que a 
discussão do tema desta investigação tenha sido concluída, pois o conteúdo apresentado 
aqui permanece em aberto. Talvez da mesmo forma que o ukyo-e era a tradução gráfica do 
efêmero, do transitório e das possibilidades que ainda estavam por acontecer, esta 
investigação também permanece receptiva a novas possibilidades. Nesta tese não se 
encontram nem um fim, nem um início, mas o meio de um processo maior que, 
afortunadamente, encontrará um espaço no meio acadêmico dedicado aos estudos 
orientalistas do design gráfico.
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ANEXO II – Inquérito (Resultados)
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ANEXO III – Inquérito (Original)
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ANEXO IV –Imagens em Suporte Digital

Todas as imagens utilizadas nesta investigação encontram-se em suporte digital anexado 
na contracapa deste documento
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