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Comunicação visual para os carentes ao acesso dos códigos
da linguagem, no Porto de Manaus
Visual communication for the illiterates, in the Port of Manaus

Resumo
Este projeto apresenta a solução técnica do Design para um problema
social, referente ao sistema de comunicação visual no Porto de Manaus.
No Brasil existem programas contemplando as necessidades dos deficientes
físicos no Amazonas, com adaptações no mobiliário urbano. Os carentes
ao acesso dos códigos da linguagem não são atendidos nas suas necessidades
de interação, mas representam o cêntuplo dos deficientes físicos. Através
de conceitos multidisciplinares, busca-se inserir este segmento carente
que não é contemplado pelo sistema. O projeto disponibiliza comunicação
cognitiva utilizando cores e símbolos facilitando o trâmite, interagindo
com o sistema e diminuindo o constrangimento deste público.

Abstract
This project presents the technical solution of the Design for a social
problem, regarding the system of visual communication in Manaus’s Har-
bor. In Brazil programs exist contemplating the needs of the deficient
ones physical in Amazonas, with adaptations in the urban furniture. The
illiterates are not assisted in your needs, but it represents a hundred
times more than the deficient ones physical. Through concepts you multi-
discipline, it is looked for to insert this lacking segment that is not con-
templated by the system. The project creates a cognitive communication
using colors and symbols interacting with the system and reducing public’s
embarrassment.
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Sobre os autores:

1. Introdução
Tentar construir raciocínios que levem ao entendimento de uma realidade
humana e social é o caminho que necessariamente deverá apontar para a
construção de uma sociedade melhor, que se deseja e almeja. Este projeto
social vem estimular a aplicação prática dos conceitos do Design, com
uma comunicação visual cognitiva através de cores e símbolos objetivando
facilitar a locomoção de um segmento da sociedade do Amazonas, que
não tem acesso aos códigos da linguagem.

Busca-se diminuir os constrangimentos que naturalmente os
contemplam, interagindo e integrando-os, além de organizar o sistema
fluvial do Amazonas, que parte do Porto de Manaus.

2. Problemática
No Brasil existem programas que contemplam necessidades dos deficientes
físicos, com adaptações no mobiliário urbano. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2000) existiam em média,



Re
vi

st
a 

De
si

gn
 e

m
 F

oc
o 

• 
v.

 I 
nº

1 
• 

Ju
l./

De
z. 

20
04

20
mais de 5000 deficientes físicos no Amazonas, menos de 0,01% da
população. Neste mesmo período, os carentes ao acesso aos códigos da
linguagem representavam 19,1% da população, mais de 500.000 pessoas
em média, e que não são considerados nas suas necessidades de
comunicação visual.

3. A realidade do analfabeto
No nosso dia a dia estamos sempre assimilando notícias que nos são
transmitidas sobre os problemas sociais, seja na descoberta pessoal ou
através da mídia. O analfabeto é citado nas estatísticas, assim como
declarações políticas sobre providências a serem tomadas, mas não se
têm notícias, pela mídia, sobre o seu comportamento e sentimentos diante
de uma realidade que não consegue acompanhar.

A sociedade vem tentando erradicar o analfabetismo. Essas
tentativas vêm acontecendo de longa data e a escola aparece como meio
de transformação desse processo.

Na Europa, por exemplo, a partir do século XVIII a escola vem
exercendo o papel de centralizadora de um longo processo em marcha,
mas os índices são muito altos ainda.

Observa-se que o público analfabeto não está inserido plenamente
nos benefícios disponibilizados para a sociedade. Sistemas são propostos
para facilitar o cotidiano da população, entretanto não contemplam
necessidades específicas deste público carente, que pode se sentir excluído.

“Nas sociedades modernas e pós-modernas, as elites são cada vez
mais letradas, e ser analfabeto é sinônimo de exclusão social” (CRAIDY,
1998, p. 34).

O analfabeto que vive na sociedade letrada é alguém que não tem
direito à palavra, ao menos enquanto escrita, socialmente dominante nas
instituições sociais: portanto, é alguém que só pode construir uma
identidade de excluídos (CRAIDY, 1998, p. 38).

Para aqueles que ficam excluídos não lhes dão condições para
falar na sua plenitude, mas também na impressão de não poder fazê-lo.
Pode ser um artifício para a manutenção de predomínio sobre eles,
evidenciado por uma espécie de censura, e como característica para a
perpetuação do analfabetismo.

O sentimento da sociedade em relação à realidade do analfabeto
tem que ser uma preocupação constante, já que ele é parte dela e contribui
com a parcela do seu trabalho em impostos.
Alguns autores afirmam a preocupação com as diferenças sociais e a
necessidade de integração social.

“Engendrada a idéia de humanidade como conceito capaz de
conter em seus limites todas as pessoas existentes no planeta, as
desigualdades sociais se tornaram cada vez mais perceptíveis. Defendido
o princípio de que todos os homens têm os mesmos direitos e são iguais
perante a lei, fica cada vez mais difícil justificar as diferenças sociais”
(COSTA, 1997, p. 255).

“O conceito de integração se opõe necessariamente ao de
segregação, cuja função é justamente isolar setores da vida social e
parcelas da população de determinada forma de convívio e
complementaridade. Esse fenômeno provoca nos integrantes ‘ de um
grupo social não o sentimento de coesão e interdependência, mas de
aversão e discriminação” (COSTA, 1997, p. 320).

Considerar a realidade dos analfabetos, apesar das tentativas de
redução dessa condição e buscar soluções para atender as suas
necessidades pode não ser acomodação, mas a inclusão deste segmento
que é significativa em nossa sociedade e principalmente no Estado do
Amazonas.
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4. Dificuldades do analfabeto no Porto de Manaus
No Porto de Manaus a comunicação visual não considera as necessidades
dos analfabetos. Eles se sentem constrangidos e segregados, não lhes
disponibilizando o direito pleno de ir e vir, em função da inexistência de
um sistema de comunicação visual que se adapte às suas deficiências. Os
guichês que são apenas numerados não atende ao público alfabetizado
com eficiência, por falta de informações quanto aos destinos; a situação
se agrava quando recebe um carente ao acesso dos códigos da linguagem.

Após perguntar qual guichê se direcionar o usuário adquire o
seu bilhete, que não têm referência simbólica sobre a cidade destino,
embarca no ônibus que o transporta até o flutuante1 ; aqui surge um novo
problema quanto à localização do barco, que não existe um lugar
predeterminado para atracar.

O usuário pergunta ao longo do flutuante (363 m de extensão),
entre caminhões de cargas e outros veículos pois não existe uma área
reservada para o usuário se deslocar. Não existe critério para as cores
que são diferenciadas, dificultando a localização dos barcos.

As dificuldades são agravadas nas datas comemorativas das festas
principais anuais dos municípios do Amazonas, pois a falta de informação
específica e o intenso fluxo de pessoas tumultua o acesso  aos barcos.

5. Direcionamento Projetual
Com o propósito de conhecer o funcionamento dos processos básicos do
comportamento humano, com relação aos estímulos que recebemos “a
Psicologia afirma que as informações do meio externo são processadas
em dois níveis: os níveis da sensação e da percepção; sentir e perceber é,
na realidade, um processo único, que é o da recepção e interpretação de
informações” (BRAGHIROLLI, 1990, p. 73).

Na maioria das pessoas esse processo é ativo, mas em algumas
não se consegue, pois necessitam de uma concretização deste processo.
Para que possamos perceber há a necessidade de termos convivido com
uma experiência anterior, para que haja o reconhecimento.

“Indivíduos congenitamente cegos que, em resultado de operações,
conseguem enxergar pela primeira vez, não puderam reconhecer formas,
objetos e nem pessoas familiares com base na sua aparência visual, logo
após a operação. Em todos os casos foi necessário um longo período de
treinamento para que tais indivíduos pudessem inferir significado das
suas percepções visuais” (BRAGHIROLLI, 1990, p 76).

“Procurando entender o relacionamento entre a percepção e a
aprendizagem, chegou-se à conclusão que percepção resulta de um
intercâmbio entre tendências congênitas, amadurecimento e
aprendizagem” (BRAGHIROLLI, 1990, p 118).

“A aprendizagem promove uma modificação no comportamento,
pois quando alguém aprende alguma coisa, sua conduta fica alterada em
algum aspecto, mesmo que a mudança não se demonstre imediatamente”
(BRAGHIROLLI, 1990, p 119).

“A percepção supõe as sensações acompanhadas dos significados
com base que lhe atribuímos como resultado da nossa experiência anterior’
(BRAGHIROLLI, 1990, p. 74)”.

Os conceitos abordados aqui são necessários para a compreensão
e a percepção dos elementos como símbolos, cores e a cultura para o
sistema proposto.

As sensações não são vistas isoladas ou confusas, mas sim tendendo
à aglutinação, organizando as partes para a composição de um todo.

“Não percebemos o mundo como um amontoamento de sensações
independentes ou confusas, mas sim, organizando os estímulos e
percebendo-os como objetos. Quando vejo uma parte de um objeto,

1 Denominação dada à
plataforma de embarque para

os barcos no Amazonas.
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ocorrerá uma tendência à restauração do equilíbrio da forma, garantindo
o entendimento do que estou percebendo” (BOCK, 1997, p 54).

“Este fenômeno da percepção, que é a Gestalt, se não há
equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade, não alcançaremos a boa–
forma. Consegue-se através de fatores perceptivos como a simplicidade
da forma, agrupamento ordenado, justaposição clara, distinção clara
entre a figura e o fundo” (BOCK, 1997, p 56).

A busca da boa forma requer o perfeito funcionamento dos itens
acima, sob o risco de não ficar evidente a sua interpretação, causando
dificuldades para a percepção.

Como evidência da independência entre o saber ler ou não, está
o esclarecimento da Psicologia sobre o funcionamento daquele momento
em que nossa percepção capta e interpreta com extrema rapidez o estímulo
externo que lhe é enviado.

“Em insight se compreende como é possível a uma criança de 3
anos, que não sabe ler, distinguir a logomarca de um refrigerante e nomeá-
lo corretamente (Coca-Cola). Ela separou a palavra na sua totalidade,
distinguindo a figura (palavra) e o fundo. A criança não aprendeu a ler a
palavra juntando as letras, como nos ensinaram, mas dando significação
ao todo” (BOCK, 1997, p. 59).

A criança se baseou em uma marca conhecidíssima para o perfeito
entendimento do que se queria transmitir, captando a mensagem através
da sua percepção, onde já havia registro sobre aquele símbolo em
experiências anteriores.

Este projeto por ser para carentes ao acesso dos códigos da
linguagem, trabalhará com símbolos pela facilitação da percepção na
interpretação, de valores inseridos na cultura do publico alvo.
No simbolismo de uma imagem está inserida uma idéia consciente, que
representa uma idéia inconsciente.

“Os vários níveis de valores simbólicos não dependem, portanto,
de uma perfeição da forma externa, mas da disposição interna do
observador de depositar sua convicção e sua crença num objeto de
meditação, ou seja, num símbolo” (FRUTIGER, 1999, p. 125).

A cultura de uma civilização é a sua herança, riquíssima em
símbolos, em fé, emoldurando seus costumes, podendo evocar sentimentos.

“Quando um psicanalista se interessa por símbolos ocupa-se, em
primeiro lugar, dos símbolos naturais, distintos dos símbolos culturais.
Os primeiros são derivados dos conteúdos inconscientes da psique e,
portanto, representam um número imenso de variações das imagens
arquetípicas2  essenciais. Os símbolos culturais, por outro lado são aqueles
que foram empregados para expressar “verdades eternas” e que ainda
são utilizados em muitas religiões. Passaram por inúmeras transformações
e mesmo por um longo processo de elaboração mais ou menos consciente,
tornando-se assim imagens coletivas aceitas pelas sociedades civilizadas.

Estes símbolos culturais guardam, no entanto, muito da sua
“magia”. Sabe-se que pode evocar reações emotivas profundas em algumas
pessoas, e esta carga psíquica os faz funcionar um pouco como os
preconceitos. São um fator que deve ser levado em conta. Seria insensato
rejeitá-los pelo fato de, em termos racionais, parecerem absurdos ou
despropositados.

Constituem-se em elementos importantes da nossa estrutura
mental e forças vitais na edificação da sociedade humana. Esta energia
psíquica que parece ter assim se dispersada vai, de fato, servir para reviver
e intensificar o que quer predomine no inconsciente – tendência, talvez,
que até então não tivessem encontrado oportunidade de expressar-se ou,
pelo menos, de serem autorizadas a levar uma existência desinibida no
consciente “(CARL JUNG, 1964, p. 93).

Em qualquer momento da história, e até os dias atuais, o símbolo

2 Segundo C. G. Jung, imagens
psíquicas do inconsciente

coletivo, que são patrimônio
comum a toda a humanidade.
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está inserido na cultura. A sua importância é fundamental para um público
analfabeto.

Outrora também eram dominados por puro interesse
corporativista, mas mesmo assim tinham as suas formas de comunicação
no seu cotidiano.

“Até a invenção da multiplicação de textos por Gutenberg – a
linguagem visível, isto é, a leitura e a escrita eram mantidas como privilégio
da elite clerical. Nessa época, além de uma importante tradição oral, a
população analfabeta dispunha de outros recursos para fixar e transmitir
o que pensava e dizia: imagens, símbolos, sinais, sinalizações e métodos
próprios de escrita, presentes como auxílios mnemônicos, meios de
comunicação, testemunho ou confirmação no uso cotidiano. As imagens e
os sinais podiam ser totalmente compreensíveis ou, ao contrário, possuir
um significado oculto ou codificado. Com a difusão da escrita alfabética
e a racionalização do modo de pensar em geral, o uso e a compreensão
dessa fonte primitiva de imagens e sinais quase se perdeu por completo
nesses últimos quinhentos anos”.

Atualmente, os recursos técnicos permitem difundir informações
realistas de modo quase instantâneo por todo o globo terrestre, não apenas
por meio de telefone ou rádio, mas também pela transmissão de imagens
em filmes e na televisão.

Quanto a esse aspecto, é importante notar que o público receptor
tende nitidamente a preferir as transmissões diretas da televisão às
comunicações puramente verbais. É menos trabalhoso assistir a uma
imagem do que ouvir e compreender uma informação falada.
A imagem transmitida é captada globalmente, ou seja, em relances, sem
um acompanhamento contínuo, o que não ocorre no caso da linguagem
verbal, que se desenvolve num curso temporal linear e não pode sofrer
interrupções para ser compreendida. Além disso, a imagem apresenta a
informação simultaneamente em sua totalidade e em sua forma isolada.
O observador não precisa criar uma figura para si próprio, como ocorre
com o leitor ou com o ouvinte. A imagem é um produto acabado que
dispensa o ato da imaginação e empobrece consideravelmente a capacidade
humana de criar novas representações pictóricas “(FRUTIGER, 1999,
p. 189)”.

6. A cor como símbolo facilitador na comunicação
As cores têm força de expressão quando se têm vínculos culturais. “A
simbologia das cores dependerá do armazenamento e a transmissão do
seu conteúdo que pode, afinal, transpor períodos de tempos maiores ou
ter validade por um período menor, assim como pode variar em relação
ao repertório compartilhado por aqueles que participam do processo de
comunicação” (GUIMARÃES, 2000, p. 87).

Todos nós temos em comum intensas experiências com as cores,
advindas do exterior para as nossas percepções, e que podem revelar
reações diversas. Com o vermelho poderíamos imaginar sangue, paixão,
quentura. A azul em calma, profundidade. A verde em estabilidade. Por
que nos dá a impressão de significar, simbolizar algo? Aprendemos os
significados de cada cor da Bandeira Brasileira ou quando nos
expressamos em “vestir a amarelinha”. Interpretaremos, pois conhecemos
a nossa cultura.  Ao errarmos ficaremos vermelhos de raiva, e se não
soubermos, amarelar de vergonha.

 “Uma das funções da cor pode ser classificada como a capacidade
de significar” (GUIMARÃES, 2000, p. 14). A informação cromática
quando é transmitida ainda não constitui um signo. Ela deverá, para
isso, ser recebida pela nossa visão e atualizada pela percepção e
interpretação da sua materialidade “ (GUIMARÃES, 2000, p 19).
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Quando simplesmente lembramos de uma cor ela é somente uma

percepção de uma onda luminosa; e a sua utilização como símbolo teremos
que ter uma intenção para significar algo. “A aplicação intencional da
cor, ou do objeto (considerando-se a sua cor), possibilitará ao objeto (ou
estímulo físico) que contém a informação cromática receber a denominação
de signo” (GUIMARÃES, 2000, p.15).

“Podemos compreender a cor como um dos elementos da sintaxe
da linguagem visual, e a linguagem visual como um dos diversos códigos
da comunicação humana. Acreditamos na potencialidade do uso da cor
como informação cultural. Isto significa que já estamos assumindo a cor
como uma codificação cultural. Quando encontramos um cravo vermelho
no jardim, o ”cravo” ou o “vermelho”, apesar de podermos apontá-los
como informações visuais, não são signos.  A cor de uma flor transmite
uma informação segundo a qual os pássaros e os insetos se orientam. Mas
essa informação ainda não é um signo, é um pré-signo. O que falta para
que ela se torne um signo é a intenção: a planta não tem a intenção de ter
uma cor; essa informação está contida nos seu código genético. O mesmo
cravo vermelho, quando colocado em um smoking de um senhor em uma
noite de gala, passa a ser um texto e o vermelho um signo desse texto e até
mesmo, por si só, um texto cultural. O produtor/emissor não é mais uma
flor, mas o homem que terá colocado a flor em seu smoking. Haverá então
se estabelecido a comunicação com outros convidados do evento, estejam
estes compartilhando o mesmo padrão de vestimenta ou não, independente
também de o emissor da informação ter total conhecimento da origem
cultural do texto “cravo vermelho no smoking”, ou estar seguindo
recomendações convencionadas de estética ou etiqueta “(GUIMARÃES,
2000, p 16).

No Estado do Amazonas a exposição solar é intensa é uma
característica da região. As cores do espectro solar são determinadas
pelos comprimentos de ondas luminosas, em nanômetros: “a vermelha
tem entre 760 a 647nm, a laranja de 647 a 586nm, a amarela de 586 a
535nm, a verde entre 535 a 492nm, a azul entre 492 e 454nm, a índigo
entre 454 e 424nm e a violeta entre 424 a 394nm” (FARINA, 1986, p 75).

Este projeto trabalhará com símbolos e cores levando em
consideração a cultura local, e por este motivo tem-se que descartar as
cores que promovam mal estar, evitando-se o aumentar o constrangimento
do público alvo.

“Os estímulos que despertam ansiedade, desagrado ou frustração
têm, até certo grau de intensidade, menor probabilidade de serem
percebidos” (BRAGHIROLLI, 1990, p 75).

“O amarelo pode ser considerado, muitas vezes, um signo fraco,
com um grau abaixo do vermelho, como ocorre na sinalização de trânsito,
em que o amarelo antecipa, como alerta, o sinal de proibição do vermelho,
e em regras de esportes (particularmente o futebol), em que o cartão
amarelo antecipa, como alerta e advertência, o cartão vermelho que pune,
com a exclusão da partida, o jogador que comete um desrespeito grave às
regras do jogo” (GUIMARÃES, 2000, p. 59).

7. Desenvolvimento projetual
Considerações sobre normas a serem seguidas

Como a intenção para trabalhar com cores, o sistema terá que respeitar
as normas vigentes, de acordo com as normas que constam no site da
Marinha do Brasil (2003). Não são permitidas pinturas com cores que
possam vir a se confundir com navios de guerra, embarcações de inspeção
naval, Polícia Federal e Corpo de Bombeiros. Tem-se que solicitar a
autorização para a mudança das cores das embarcações. Estas têm suas
rotas preestabelecidas para diversos municípios, com rotas semanais em
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rios do Amazonas.  Para se conhecer as extensões navegáveis dos principais
rios saindo de Manaus, foi consultado o site do Ministério dos Transportes
(2004): o Rio Solimões tem 1629 km Rio Amazonas 1488 km e o rio Negro
com 1070 km.

A geração da comunicação visual será no nível simbólico. Em
conjunto com elementos culturais funcionam com um texto cultural. Para
ser caracterizado como um signo, uma cor necessita de uma intenção.
Como informação cultural, as cores assumem a função de texto, carregado
de simbolismo.

A cor laranja, por ter uma expansibilidade maior e ser a mais
longa onda eletromagnética do espectro solar neste projeto, passa a
simbolizar o Rio Solimões, o maior em extensão navegável partindo de

Manaus. A verde, cor central passa a simbolizar o
Rio Amazonas, o intermediário; observa-se que esta
cor não entra em conflito com as cores do Festival de
Parintins3  (torcidas vermelha e azul). A cor azul, a
menor entre as três passa a simbolizar o Rio Negro,
o menor (Figura 1 – Representação simbólica). As
cores vermelha e amarela foram descartadas; a
primeira para não se confundir com os bombeiros, e
segunda por ser uma cor de advertência que antecede
a uma de punição, inadequada para se evitar o

constrangimento do público alvo.  Além da cor há a necessidade de um
segundo elemento que simbolize as raízes da cultura do Amazonas e que
esteja ligado aos barcos, viagens e rios.

Além das cores será inserido um outro elemento da cultura do
amazonas. Avaliou-se sobre as raízes da cultura da região, principalmente
àquelas ligados aos barcos, viagens e rios.

Foram escolhidas três alternativas: A primeira foi “o boto que é o
golfinho do Amazonas. A lenda diz que o boto seduz as moças ribeirinhas
nos principais afluentes do Rio Amazonas” (MORAES, 2001, p. 85). Esta
foi descartada por ter ligação simbólica com um político da região do
Amazonas (Senador Gilberto Mestrinho).

A segunda alternativa foi “a rede, espécie de leito ou balança,
confeccionada de algodão ou linho grosso, suspensa pelas extremidades
em dois apoios fixos”. (MAIA JR, 1995, p. 759). Também descartada por
ser de uma cultura importada do nordeste.

A alternativa escolhida foi o banzeiro, sendo a que mais se identifica
com a cultura da região. Significa agitação nas águas, movimento na
Amazônia, é uma sucessão de ondas provocadas pela passagem da pororoca
ou de uma embarcação a vapor, no rio (MORAES, 2001, p. 47).

Como este projeto se desenvolve com símbolos, cores e a cultura
local, no público alvo tem aqueles que já conhecem, isto é, as suas
percepções já tiveram experiências anteriores e as reconhecem, e um outro
que conhece as cores, mas desconhecem alguns símbolos e que passam a
inferir significado a partir de um determinado momento.

Fundamentado nos conceitos do insight (Gestalt) foi aplicado na
confecção dos bilhetes, diferenciado do que já existe para um público
que não sabe ler (Figura 2 - Conceito dos bilhetes).

Foram escolhidos apenas três municípios da rota do Rio Solimões
para exemplificar como ficariam os bilhetes. A festa anual principal do
município de Coari é a Festa da Banana, a de Codajás, a Festa do Açaí e
a de Tefé, a Festa da Castanha. No fundo do bilhete está a cor laranja,
que simboliza o Rio Solimões, depois o elemento da cultura amazonense,
que é o banzeiro, e em primeiro plano, símbolos de suas festas anuais
principais.  Este exemplo se aplica às demais rotas do Rio Amazonas, de
cor verde, e do Rio Negro, de cor azul.

O sistema fluvial do Amazonas necessita de uma diagrama onde

3 Festa dos Bois Garantido, de cor
azul, e o Caprichoso, de cor azul,

realizada uma vez por ano, em
Parintins, interior do Amazonas.

Figura 1 - Representação Simbólica
(Fonte: autor, 2004).

Figura 2 - Conceito dos Bilhetes
(Fonte: autor, 2004).
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demonstre as rotas dos seus três principais rios, saindo de Manaus.
“O mapa de bolso das linhas do metrô publicado pela London Transport
Corporation oferece as informações necessárias com a maior clareza, e
ao mesmo tempo agrada aos olhos pela harmonia de seu projeto. Consegue-
se isto se renunciando a todo detalhe geográfico com exceção daqueles
aspectos topológicos pertinentes. Todas as vias são reduzidas à linha retas;
todos os ângulos, aos dois mais simples, de noventa e de quarenta e cinco
graus (ARNHEIN,1997, p 148).

Atualmente este critério é utilizado por vários metrôs no Brasil e
no mundo.

8. Resultados Obtidos
O estudo apresentado viabilizou o processo que contemplará o carente
ao acesso dos códigos da linguagem, disponibilizando símbolos, cores e a
cultura regional do Amazonas. Este processo se tornará mais fácil,
viabilizando benefícios ao transitar, identificar cores das rotas e símbolos
da cidade destino. Como resultado se chegou a um projeto de comunicação
visual, composto por recepção, guichês, bilhetes, faixas seletivas, pintura
dos barcos e diagrama com as rotas dos rios do Amazonas.

Recepção e guichês
Nas partes superiores da recepção (Figura 3 - recepção) e guichês serão
aplicadas três faixas coloridas horizontais, baseadas nos tamanhos das
ondas eletromagnéticas do espectro solar (Figura 4 - guichês laterais) e
Figura 5 (guichês superiores). Da parte superior para a inferior a cor da
faixa será laranja, a maior onda do espectro solar neste projeto,
simbolizando o Rio Solimões, o maior em extensão navegável partindo de
Manaus. Na faixa central será a cor verde, a intermediária no espectro
solar, e a azul a menor onda do espectro solar para o menor rio.

Em cada uma das faixas será aplicado o elemento comum em
todas as aplicações, simbolizando o “banzeiro”, o símbolo cultural do

Estado do Amazonas, neste projeto.

Bilhetes
Em cada bilhete constará como cor de fundo, a cor correspondente
à rota. No plano intermediário constará o banzeiro que é o elemento
da cultura regional do Estado do Amazonas. Em primeiro plano

incluir-se-á um ícone correspondente à festa anual principal do
município destino.

A cor de fundo na rota do Rio Solimões será a laranja, a de
maior onda do espectro solar associado ao maior rio. No plano
intermediário será o “banzeiro”, elemento simbólico cultural do Estado
do Amazonas. Em primeiro plano constará, por exemplo, para o município
de Coari, o ícone da banana, correspondente à Festa da Banana, festa
anual principal desta cidade (Figura 6 - bilhete para Coari). Para o
município de Codajás, no bilhete constará o ícone do açaí, cuja festa
anual principal é a Festa do Açaí (Figura 7 - bilhete para Codajás). Para
a de Tefé, terá o ícone da castanha, que se refere à Festa da Castanha,
sua festa anual principal (Figura 8 - bilhete para Tefé).

A cor de fundo na rota do Rio Amazonas será a verde, a central
do espectro solar associada ao rio intermediário em extensão navegável
(Figura 9 - bilhetes rota Rio Amazonas).

A cor de fundo na rota do Rio Negro será a azul, a menor do
espectro solar associada ao menor rio em extensão navegável (Figura 10
- bilhetes rota Rio Negro).

Como percepção são as sensações acompanhadas de significados,
o público alvo passa a inferir significado da cor associada ao rio e
respectivamente ao ícone do município que deseja viajar.

Figura 3 - Recepção (Fonte: autor, 2004).

Figura 4 - Guichês Laterais
(Fonte: autor, 2004).

Figura 5 - Guichês Superiores
(Fonte: autor, 2004).
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Faixas asfálticas no flutuante
Reservou-se uma área na lateral esquerda do flutuante (363m de extensão)
para o usuário transitar. São três faixas nas cores azul, verde e laranja
onde ficam atracados os barcos, A extensão da faixa asfáltica azul se
prolonga até o limite de atracação dos barcos da mesma cor, que
corresponde à rota do Rio Negro; as outras cores continuam. A faixa
asfáltica verde, que se iniciou com as demais, prolonga-se até o limite de
atracação dos barcos verdes, que corresponde a rota do Rio Amazonas; a
cor laranja, que correspondente a rota do Rio Solimões continua e segue
até o final do flutante (Figura 11- faixas e Figura 12 - pedestre na faixa).

De acordo com a cor do seu bilhete, o usuário seguirá a faixa de
cor correspondente à sua rota, que chegará aos barcos da mesma cor.

Barcos
Em cada barco constará como cor de fundo, a cor correspondente à rota.
No plano intermediário constará o banzeiro que é o elemento da cultura
regional do Estado do Amazonas.

A cor de fundo na rota do Rio Solimões será a laranja, a de
maior onda do espectro solar, simbolizado pelo maior rio em extensão
navegável. Para viajar para qualquer município desta rota, o barco será
de cor laranja (Figura 13 - barcos).

A cor de fundo na rota do Rio Amazonas será a verde, a onda
central do espectro solar simbolizado pelo rio intermediária em extensão
navegável. Para viajar para qualquer município desta rota, o barco será
de cor verde.

A cor de fundo na rota do Rio Negro será a azul, a menor onda
do espectro solar simbolizado pelo menor rio em extensão navegável. Para
viajar para qualquer município desta rota, o barco será de cor azul.

Flutuante
No flutuante somente poderá atracar os barcos com saídas mais imediatas,
de acordo com as respectivas rotas e cores; os demais atracarão em outra
localidade (Figura 14 - flutuante).

Diagrama com as rotas
Para uma visualização geral do sistema fluvial do Amazonas foi criado
um diagrama com as rotas dos Rio  Solimões, Rio Amazonas e Rio Negro,
com seus respectivos municípios.

Com a implantação deste projeto será mais fácil a fiscalização
de toda a rede fluvial do Amazonas pelo Departamento de Portos e Costas
da Marinha do Brasil, Secretaria da Fazenda, Polícia Federal, e IBAMA.
Sabe-se que no Rio Solimões está a maior incidência de tráfico de animais
e biopirataria. Com este projeto implantado, o IBAMA facilmente
identificará um barco para ser inspecionado, pela sua cor laranja,
correspondente à rota do Rio Solimões. Um barco da rota do Rio
Amazonas, por exemplo, de cor verde, se estiver navegando numa outra
rota, será facilmente identificado pela Marinha; para navegar em outra
rota deverá obter uma permissão da Marinha do Brasil. A fiscalização
dos barcos sem autorização para transportarem passageiros será
facilmente identificável (e.g. Figura 15, diagrama – arquivo anexado.jpg).

Com o propósito de exemplificar, suponhamos que o carente ao
acesso dos códigos da linguagem pergunte ao chegar na recepção, por
exemplo, que quer ir para o município de Tefé. A recepcionista constata
que a cidade pertence à rota do Rio Solimões e então informa que procure
qualquer guichê de cor laranja, onde adquire o bilhete da mesma cor
com um ícone, correspondente à Festa da Castanha. Ele seguirá a faixa
asfáltica de cor laranja, nas laterais do flutuante, onde encontrará o seu
barco laranja.

Figura 6 - Bilhete para Coari
(Fonte: autor, 2004).

Figura 7 - Bilhete para Codajás
(Fonte: autor, 2004).

Figura 8 - Bilhete para Tefé
(Fonte: autor, 2004).

Figura 9 - Bilhete rota Rio Amazonas
(Fonte: autor, 2004).

Figura 10 - Bilhete rota Rio Negro
(Fonte: autor, 2004).
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9. Conclusões
Ao trabalhar com cores e símbolos, levou-se em consideração a realidade
social e o repertório cultural dos usuários, encontrando a solução para o
trâmite do público alvo, sem ignorar os que tem acesso aos códigos da
linguagem.

Ratifica-se a importância da pesquisa dos conceitos
multidisciplinares para o profissional do design, que acredita que sua
profissão sempre atinge uma dimensão além das formas e cores.
Procurando evidenciar o caráter mediador no processo de comunicação,
utilizou-se de diferentes recursos e estratégias, transitando por várias
possibilidades de articulação de mensagens em seus aspectos visuais.
Pesquisando sobre a apropriação sensível do real, fundamentou-se para
atender um público que não faz parte do mundo das comunicações escritas.

Houve uma intervenção nesta área como forma de amenizar uma
situação de vida em que se encontram populações dominadas
simbolicamente, excluídas e cassadas do direito de expressão na sua
plenitude. Não tendo acesso aos códigos, não pode ler, e não lendo, reduz
o seu poder de manifestação. Por trabalhar com cores, símbolos e a cultura
atendeu a toda a população do Amazonas.

Como um participante da sociedade é uma responsabilidade social
do profissional do Design atuar para diminuir as diferenças. Para o
público alvo é o resultado na medida da dignidade humana.

Figura 11 - Faixas (Fonte: autor, 2004). Figura 12 - Pedestre na faixa
(Fonte: autor, 2004).

Figura 13 - Barcos
(Fonte: autor, 2004).

Figura 14 - Flutuante
(Fonte: autor, 2004).

Figura 15 - Diagrama (Fonte: autor, 2004).
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