
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: PRODUÇÃO VISUAL DAS CAPAS DE LIVROS: CONFIGURAÇÕES DE LINGUAGEM DO
DESIGN GRÁFICO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DESIGNSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DÉBORA MIEKO MATUNOBUAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): REGIANE CAMINNI PEREIRA DA SILVAORIENTADOR(ES): 



1. Resumo 

Esta pesquisa tem como objeto a produção visual das capas de livros, tendo como 

foco as do gênero romance. Tem como critério metodológico, para a investigação, o maior 

número de vendas, ou seja, aquelas que atingiram a intenção comercial, inicialmente 

proposta pela editora. Elas traduzem a mensagem contida no livro por meio da imagem e 

seus recursos: cor, tipografia, símbolos etc, cujo objetivo é atingir o público alvo. Foram 

selecionadas como corpus de análise as seguintes capas, respectivamente dos autores: A 

culpa é das estrelas, Um dia, Querido John, A última carta de amor e O príncipe dos 

canalhas, de John Green, David Nicholls, Nicholas Sparks, Jojo Moyes e Loretta Chase. 

Estes estão sendo analisados também sob à luz da semiótica peirceana, discursiva e da 

cultura. O conteúdo é discutido e interpretado entre o designer capista – o profissional 

responsável por desenvolver toda a arte gráfica das capas – e o autor e/ou editora, antes 

do início do projeto. Considera-se público alvo, perfil de pessoas que se deseja atingir e 

a intenção comercial como o lucro estimado das vendas. Também será analisado o 

trabalho de alguns designers capistas como Marina Ávila. O objeto da pesquisa aponta 

para a problemática de como se pode criar uma boa capa. Para tal, objetiva-se investigar 

as produções de linguagem, do design gráfico, mediadas pelos processos de criação e 

criatividade dos capistas.  

 

2. Introdução 

Tendo o livro como um signo (PEIRCE apud SANTAELLA, 2000) que não deixa 

de fazer parte do cotidiano das pessoas, esta pesquisa analisará o que mais chama a 

atenção de um leitor à primeira vista, que é a sua capa. Será investigado o processo para 

se criar uma boa capa, desde o briefing, que é uma coleta de todas as informações 

necessárias para realizar o projeto e que é feito entre o designer capista e o autor e/ou 

editora, até o produto final – o livro. 

Além disso, será feito uma comparação entre algumas capas quanto a sua 

eficiência de comunicação. Ou seja, como se expressaram de maneira fidedigna o 

conceito do livro e atingiram o público alvo e a intenção comercial através da sua arte 

gráfica. Inicialmente os corpus analisados serão as capas de: A culpa é das estrelas, Um 

dia, Querido John, A última carta de amor e O príncipe dos canalhas, respectivamente 

dos autores John Green, David Nicholls, Nicholas Sparks, Jojo Moyes e Loretta Chase. 



Também será analisado o trabalho já realizado de designers capistas responsáveis pela 

criação da arte gráfica das capas de livros. Esses procedimentos propiciam a discutir o 

apontamento para a problemática de como se criar uma boa capa que agrade o público 

alvo, influenciando-o a adquirir determinado livro. E, assim, atingindo a intenção 

comercial, valor estimado obtido pelas vendas, proposta pela editora e/ou autor. 

  

3. Objetivos 

Objetivo principal  

Investigar e discutir as produções de capas de livros, de modo a reconhecer criações de 

design gráfico funcionais e criativas que toquem e envolvam o leitor a adquitir o livro 

pela capa. 

Objetivos específicos 

3.1. Relatar e analisar o processo de linguagem para a criação de capas de livros. 

3.2. Sistematizar os elementos necessários para produzir uma boa capa de livro. 

3.3. Pesquisar como é o trabalho de um designer capista por meio de entrevistas e 

coletagem de materiais. 

3. 4. Analisar trabalhos referenciais de designers capistas. 

3.5. Investigar e refletir sobre os processos e produções de linguagem das capas de livros 

por meio das correntes da semiótica peirceana, discursiva e da cultura. 

3.6. Levantar bibliografias referentes ao tema e, consequentemente, selecionar, para 

discussões, as mais relevantes para a abordagem da problemática do objeto. 

 

4. Metodologia 

A pesquisa será feita de modo experimental, empírico e bibliográfico, tendo como 

corpus as capas de livros. Será feita uma análise de capas existentes e uma comparação 

entre elas. Inicialmente com pesquisas na internet e em bibliotecas físicas para se tomar 

conhecimento do estado da arte. 

5. Desenvolvimento 

Um designer gráfico é responsável pelo desenvolvimento de diversas artes 

gráficas, por isso é imprescindível ter conhecimento sobre o processo de criação de capas, 

já que isso é uma realidade presente no seu cotidiano. Um bom designer precisa ter um 

vasto conhecimento sobre vários assuntos e saber aplicá-lo em seus projetos. Ou seja, ele 

precisa dominar a aplicação correta de fontes, cores, símbolos, ilustrações e saber 



comunicar de forma eficiente e rápida uma mensagem. Portanto, um estudo atento e 

sensível sobre capas de livros pode ajudá-lo a exercer melhor e eficazmente a sua 

profissão. 

Para fundamentar e discutir a pesquisa será realizada investigações dos processos 

e produções de linguagem por meio das correntes teóricas da semiótica peirceana 

(PEIRCE, 1980) quanto ao conceito geral de signo e do signo em relação ao objeto: 

ícones, índices e símbolos que configuram as capas de livros. Será utilizado a semiótica 

discursiva de Greimas (NÖTH, 2010) quanto ao percurso gerativo de sentido, numa 

abordagem para semiótica plástica/visual (OLIVEIRA, 2004 e PIETROFORTE, 2007). 

O conceito de modelização, advindo da semiótica da cultura (LOTMAN, 2000), será 

explorado para discutir o processamento de linguagem pelo qual passa a criação da capa 

de um livro. 

 

6. Resultados Preliminares 

Até o momento, conclui-se que a melhor forma de elaborar um projeto é sempre 

ter em mente o público alvo. Deve-se comunicar o conteúdo de um livro tanto pelo uso 

da tipografia quanto da imagem. A primeira capa, a lombada e a quarta capa são 

consideradas como um item único, por isso devem ser elaboradas resultando num 

conjunto harmônico. Do ponto de vista semiótico, a linguagem do cinema, por meio da 

fotografia, relaciona-se com a linguagem da literatura em um processo de modelização e 

recodificação, ou seja, uma linguagem é traduzida para a outra como forma de 

publicidade, como meio de se promover. A linguagem fotográfica serve de tradução 

imediata para a venda, atraindo aqueles que viram o filme e nome do autor, se for famoso 

e conhecido faz com que as pessoas comprem suas obras. 

 

Bibliografia  

HASLAM, Andrew. O livro e o designer II: como criar e produzir livros. Tradução: 

Juliana A. Saad e Sérgio Rossi Filho. São Paulo: Rosari, 2007. 

MACHADO, Irene. Escola de semiótica. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

MACHADO, Irene. O filme que Saussure não viu. São Paulo: Horizonte, 2008. 

PEIRCE, Charles S. Peirce, Frege: os pensadores – escritos coligidos. Tradução: Gottlob 

Frege. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 

PIETROFORTE, Antonio V. Semiótica visual: os percursos do olhar. São Paulo: 

Contexto, 2007.  

SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam. São 

Paulo: Pioneira, 2000. 


