
FAZ – CURSO DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA 

DISCIPLINAS:  

ÉTICA – PROF. FLÁVIO OLIVEIRA 

INFORMÁTICA BÁSICA – PROF.ª DECÍOLA SOUSA 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA – PROF. WELSON CARDOSO 

OFICINA DE TEXTO – PROF.ª VALÉRIA FERNANDES 

 

 

 

 

TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE CONCLUSÃO DO PERÍODO: 

ELETRO-GUITARRADA 

 

 

 

 

PPN621 

Alessandro Filizzola Araújo 

Alessandro Pires Machado 

Michelle Maia de Souza 

 

 

 

Belém 

Novembro de 2006 



1 

SUMÁRIO 

 

TITULO DO PROJETO  .............................................................................................. 02 

CLIENTE  ................................................................................................................ 02 

PROPOSTA DO TRABALHO  ....................................................................................... 02 

PEÇAS A SEREM DESENVOLVIDAS  ............................................................................ 02 

PRAZOS E OBSERVAÇÕES  ....................................................................................... 02 

ENQUADRAMENTO .................................................................................................. 02 

MEMORIAL DESCRITIVO ........................................................................................... 03 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  ......................................................................................... 06 

APÊNDICE 1 CAPA HISTÓRICA  .................................................................................. 07 

APÊNDICE 2 CAPA TIPOGRÁFICA  .............................................................................. 08 

APÊNDICE 3 CAPA COMPORTAMENTAL  ..................................................................... 09 

APÊNDICE 4 CAPA/FLYER NATALINO  ........................................................................ 10 

APÊNDICE 5 EXEMPLOS  DE USO TIPOGRÁFICO NO CENTRO HISTÓRIOCO DE BELÉM  ..... 11 

APÊNDICE 6 CONSTRUÇÃO DA MARCA  ...................................................................... 12 

APÊNDICE 7 BIOGRAFIA PIO LOBATO  ........................................................................ 14 

BIBLIOGRAFIA  ......................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 



2 

TITULO DO PROJETO 

Eletro-guitarrada. 

 

CLIENTE 

Pio Lobato. 

 

PROPOSTA DO TRABALHO 

Criação e produção de identidade visual para aplicação em capa de cds “single” e 

material de divulgação e captação de patrocínios. 

 

PEÇAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

• Marca – identidade visual do projeto Eletro-guitarrada; 

• Capa de CD – projeto gráfico que será derivado posteriormente para outras 

peças promocionais; 

 

PRAZOS E OBSERVAÇÕES 

Iniciando-se na segunda quinzena de dezembro de 2006, o cliente pretende realizar 

festas a cada 3 meses para lançamento de CDs single. Estes lançamentos prevêem 

a produção de flyers, material de assessoria de imprensa, material para captação de 

patrocínio. Ao fim do primeiro ano de lançamentos tem-se como objetivo a 

compilação destes singles em um álbum (CD com 10 ou 12 músicas) nos moldes 

convencionais do mercado. 

 

ENQUADRAMENTO 

Pio Lobato é um reconhecido músico da cidade de Belém com participação em 

projetos culturais tanto no norte do país como em todo o Brasil e também no 

exterior. Entretanto seu maior reconhecimento pelo público vem da sua atuação na 

banda Cravo Carbono e na produção dos Mestres da Guitarrada (apêndice 3).  

Atualmente Pio desenvolve experimentalmente um estilo que mescla a 

tradicional guitarrada com a modernidade da música eletrônica no que ele chama de 

Eletro-guitarrada. 
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Com o intuito de testar a aceitação pública deste novo trabalho, tendo como 

diretiva a adoção de ações de baixo custo, desenvolveu-se a estratégia do 

lançamento de singles durante eventos sazonais. Para estas festas de lançamento 

estão previstas a apresentação de Pio Lobato e de DJs convidados tendo como 

ingresso o próprio single acompanhado de encarte. Serão, em paralelo, trabalhadas 

ostensivamente a assessoria de imprensa e a captação de patrocínios e apoiadores. 

Como conclusão deste trabalho almeja-se o lançamento de um CD com a coletânea 

destes singles em formato comercial com produção e distribuição em larga escala. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Para o desenvolvimento da identidade visual deste projeto foram evidenciadas duas 

diretrizes principais: adequação ao segmento de música eletrônica e caracterização 

da produção com elementos vinculados à Belém, mantendo assim o elo de 

identidade cultural com a cidade e o Pará. A linguagem deveria ainda considerar 

desejáveis a contemplação de aspectos referentes à produção independente, 

alternativa. Considerou-se no planejamento o público jovem como consumidor direto 

e como alvos secundários especialistas, críticos, músicos e “antenados de plantão”, 

aproveitando-se ainda da abertura de mercado conquistada pelos Mestres da 

Guitarrada e da Banda Calypso. 

A marca foi tratada como elemento principal da identidade visual da Eletro-

guitarrada, sendo elemento constante e de identificação principal do trabalho. A fim 

de atender as necessidades antagônicas de caracterização do moderno e do 

tradicional, foi feito um aprofundado estudo das características tipográficas e 

arquitetônicas predominantes no centro histórico e comercial de Belém. 

A ocorrência de placas e fachadas com letras pintadas à mão revelou a franca 

atividade de profissionais — letristas ou “abridores de letras” com são conhecidos na 

região — com traços artesanais muito elaborados, com pouca ou nenhuma 

influência das fontes obtidas por computador; que distinguem a capital do Pará das 

demais capitais e regiões do país. A projeção das letras em “caixa” foi outro 

elemento marcante encontrado. Para a construção da marca foram escolhidos 

desenhos de letras opostos, sendo um com características de fonte grotesca (muito 

encontrada em letreiros mais vulgares) e outra de fonte decorativa (freqüente 



4 

empregada em letreiros mais relevantes tais como nomes de estabelecimentos e 

embarcações). 

O nome foi fragmentado e as tipologias aplicadas considerando as 

características grotescas e não serifadas para o fragmento moderno (eletro). 

Ficando a tipologia decorativa e serifada para a associação do fragmento tradicional 

(guitarrada), recebendo um tratamento bem acabado e semelhante ao esmero 

presente no acabamento manual. O tratamento riscado do “eletro” enfatiza a 

iconografia urbana, o grafite, o moderno/contemporâneo, e ao experimental. 

Contextos da música eletrônica. É também um aspecto frequentemente encontrado 

pela cidade devido a ação do tempo e da umidade. 

As cores empregadas na peça, como um todo, são vibrantes e ácidas, 

alusivas as raves e ambiente técno, em contraste com elementos decorativos e de 

composição que remetem ao artesanal e ao imaginário regional. 

Devido ao caráter experimental do trabalho e também do teste de mercado, 

foram desenvolvidos quatro estudos de linguagem: 

 

1. CAPA TIPOGRÁFICA (apêndice 1) – aplicação principal. Não utiliza a 

caracterização sexual. Estabelece o padrão de identidade cultural 

através de elementos subjetivos conforme descrição anterior. Visa 

estabelecer empatia com consumidores em busca de novas vertentes 

musicais, a procura de vínculos culturais paraenses e ou segue pelo 

caminho aberto pelos Mestres da Guitarrada ou Banda Calypso. Ainda 

assim, não se limita a grilhões regionais, exigindo a produção de 

significados por parte do próprio consumidor. Sua linguagem atende 

tanto ao mercado regional, quanto ao nacional e internacional. 

 

2. CAPA HISTÓRICA (apêndice 2) – aplicação experimental. Faz 

homenagem as capas dos primeiros LPs das guitarradas nos anos 70 

que apresentavam a foto de uma guitarra tratada com filtros de efeitos 

visuais. Como imagem de fundo é apresentada uma imagem em corte 

de uma guitarra em perspectiva.  Apesar de não fazer apelo direto à 

identidade masculina, seus aspectos subjetivos reforçam esta 

identificação. O posicionamento do instrumento e o corte da imagem 

conotam aspectos fálicos. A mão que empunha o braço da guitarra, 
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ampliada em primeiro plano, sugere a ostentação peniana como 

símbolo de virilidade, poder masculino e pró-atividade.  Este é o único 

estudo que apresenta o nome do artista em evidência. Originalmente 

os LPs que popularizaram a guitarrada não destacavam o nome de 

seus artistas, portanto, nas outras versões de arte apresentadas optou-

se por seguir-se este critério. Como nesta capa a referência história foi 

mais explorada, o nome de Pio Lobato aparece em destaque para uma 

contraposição com as capas antigas. 

 

 

3. CAPA COMPORTAMENTAL (apêndice 3) – aplicação experimental.  Este 

estudo trabalha figuras em contorno preenchido com cores e texturas. 

Este preenchimento remete a iconografia regional reforçando as raízes 

paraenses. Na figura principal temos uma mulher empunhando a 

guitarra. Sua atitude usurpa os elementos de identificação masculina 

descritos no estudo 2 (capa histórica) caracterizando assim a mulher 

de forma sensual e em pé de igualdade com os aspectos da 

independência e autonomia masculinos. “Esta mulher forte pode 

tranquilamente segurar e fruir o falo (...)” (Kellner, 2001). No 

prolongamento da imagem feminina encontra-se a figura de um DJ. Ele 

está curvado, sugerindo submissão à figura feminina. As mãos quase 

se encontram. As delas em pleno ato fálico. As dele, manuseando 

formas arredondadas, alusivas ao sexo feminino. Invertidos, no 

prolongamento do DJ, encontram-se os Mestres da Guitarrada, numa 

homenagem lúdica sugerindo que estes estão sendo “mixados” para o 

eletrônico. 

 

4. CAPA/FLYER NATALINO (apêndice 4) – aplicação experimental. Esta 

solução gráfica contempla a linguagem trabalha em flyers de 

divulgação de festas de música eletrônica e raves atualmente em 

Belém. Seu apelo irrefletido é tecnológico e alucinado, apropriando-se 

de símbolos tradicionais através de suas releituras. A poluição visual 

predomina em detrimento da harmonia gráfica e de conceitos mais 

trabalhados. Esta possivelmente é a expressão de identidade da atual 
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juventude focada em bens descartáveis de consumo com grande 

afirmação hedonista. Sua conceituação estética e cultural beira a 

neutralidade. Sua mensagem é frequentemente fria e distante 

apelando sobremaneira para aspectos atraentes, da moda. Seu melhor 

paralelo talvez seja o do apelo exercido pelo ecstase: um convite a 

uma noite de prazer alucinado e alienado permeado por emoções 

baratas e sensações intensas. Sendo descartáveis no dia seguinte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A solução gráfica desenvolvida para o cliente estabelece uma relação de identidade 

cultural com Belém ao mesmo tempo em que atente as necessidades do mercado 

de vanguarda. Sua aplicação, conforme demonstrado nos estudos, é flexível e 

mantêm-se forte em contextos distintos.  Este trabalho afirma-se desta maneira 

como uma solução adequada às necessidades do cliente. 
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APÊNDICE 1 

CAPA HISTÓRICA 
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APÊNDICE 2 

CAPA TIPOGRÁFICA 
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APÊNDICE 3 

CAPA COMPORTAMENTAL 
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APÊNDICE 4 

CAPA/FLYER NATALINO 
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APÊNDICE 5 

EXEMPLOS  DE USO TIPOGRÁFICO NO CENTRO HISTÓRIOCO DE BELÉM 

Fotos: Alessandro Filizzola 
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APÊNDICE 6 

CONSTRUÇÃO DA MARCA 
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APÊNDICE 7 

BIOGRAFIA PIO LOBATO 

 

Nascido em 1971, Pio Lobato interessou-se por música desde a infância. 

Autodidata, na adolescência começou a tocar violão. Passou à guitarra aos 15 anos 

de idade, em 1988 ingressou em sua primeira banda de rock, A Comitia.  Em 1989, 

integrou a Anjos do Abismo, Ingressou na Ufpa, no curso de Educação Artística, em 

1991, em 98 passou a integrar a Cravo Carbono, banda que contava com a mesma 

formação com a exceção da guitarra de Dickson, responsável pelo sotaque funk 

predominante até então no grupo. O ingresso do guitarrista Lobato representou para 

o Cravo a criação de um novo paradigma musical, tanto para o grupo, quanto para a 

música paraense e brasileira contemporânea. 

O grupo passou a ser um tubo de ensaio musical e conceitual de uma nova 

forma de ver e fazer música na região. O Cravo Carbono contaria desde então com 

influências díspares quanto o rock progressivo, trilhas sonoras de desenho animado, 

além do grande diferencial: a sonoridade da guitarrada, um dos gêneros musicais 

preferidos de Lobato (até então marginalizado no meio acadêmico) e objeto de sua 

pesquisa de conclusão (TCC). 

Paralelamente a atuação no Cravo e ao desdobramento do TCC, o 

instrumentista iniciava experimentos solos eletro-acústicos, em estúdios portáteis e 

programas de computador caseiros, com influências diversas, entre as quais a 

decisiva guitarrada aliada aos arranjos e texturas. Munido de algumas mostras 

desse trabalho (cerca de 5 músicas), inscreveu-se no Prêmio Itaú Cultural, em que 

foi selecionado por duas vezes, a primeira em 2001 e a segunda no ano de 2005, 

com os projetos: Psicocumbia e Recado pra Lúcio Maia, esse último veio depois a 

fazer parte da trilha sonora do filme Deus é brasileiro. 
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