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Resumo 
 
Pictogramas são símbolos gráficos de utilidade pública; comunicam informações, 
instruções, advertências e prescrições por meio de desenhos concisos e esquematizados. 
Organizados em sistemas, têm sido utilizados como alternativa ou complemento à 
linguagem falada em várias necessidades comunicativas: dos transportes à área médica. 
Este artigo resgata as principais contribuições de pessoas e organizações que marcaram 
o desenvolvimento do design de pictogramas e sua utilidade na educação, na 
comunicação e no meio ambiente.  
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Introdução 
 

Os símbolos gráficos compreendem uma gama diversificada de imagens 

desenhadas, gravadas ou produzidas para os meios de reprodução impressos e digitais: 

imagens de letras, de objetos, de conceitos e esquemas mentais. De modo simplificado, 

podemos dizer que as representações visuais designadas pela expressão símbolos 

gráficos podem ser agrupadas em quatro grandes categorias: a) as letras dos alfabetos, 

também conhecidas por fonogramas4, que além de permitir a leitura da escrita, 

desenham a escrita, isto é, conferem ao texto verbal um caráter gráfico de qualidade; b) 

as representações figurativas de objetos do mundo perceptível, real ou construído, 

também conhecidas por imagens objetuais, motivadas ou pictogramas; c) as 

representações visuais de conceitos e de temas abstratos, domínio dos ideogramas, dos 

símbolos profissionais convencionais e das ilustrações, frutos da imaginação, que não 

têm o compromisso precípuo da documentação mimética do meio ambiente; d) as 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT6 Comunicação, Ciência, Meio Ambiente e Sociedade, IX Encontro dos 
Grupos/Núcleos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2 Profa. Dra. do curso de Propaganda e Publicidade da ECA-USP e do programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Comunicação; líder do GEIC, Grupo de Estudos da Imagem em Comunicação, email: smrdsouz@usp.br  

3 Mestrando do programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA-USP e membro do GEIC, Grupo 
de Estudos da Imagem em Comunicação, email: cirorm@gmail.com  

4 Designação adotada por Martin Krampen, que classificou os símbolos gráficos em dois grandes grupos: os 
fonogramas que, além de visuais são sonoros,ou seja, possuem um som arbitrário associado, e os logogramas, 
essencialmente visuais. Cf. KRAMPEN, M. Signs and symbols in graphic communication. In: Design Quartely, 
v.62, 1965, p.12. 
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representações esquemáticas que não tentam reproduzir a aparência externa de objetos, 

mas, antes, as relações entre eles, campo teórico dos diagramas, dos mapas, dos 

desenhos científicos, da hipotetigrafia5, enfim, da esquemática (COSTA, J. 1998) ou 

ciência dos esquemas, cuja função principal é retratar, de modo abstrato e simplificado, 

a sincronia de fenômenos, estruturas ou processos do mundo exterior e, desse modo, 

visualizar o invisível. 

Deste conjunto variado de representações gráficas, nos interessa isolar e destacar 

o papel dos pictogramas na comunicação, educação e meio ambiente, sobretudo a partir 

das primeiras décadas do século XX, quando os pictogramas começaram a ser 

desenvolvidos e utilizados como sistemas de signos6 estruturados para ampliar, 

suplementar e, até mesmo, em alguns casos, substituir a comunicação falada.  

Os pictogramas são um tipo particular de símbolo gráfico que se situa entre o 

verbo e a imagem, “num espaço compreendido entre as definições verbais de um 

conceito, geralmente não complexo, e a representação ilustrativa, depurada de todos os 

atributos de singularidade” (MASSIRONI, p. 125). Do verbo, os pictogramas assumem 

a necessidade de se exprimir por conceitos e narrativas simples. Da imagem, os 

pictogramas aceitam a necessidade de se expressarem por objetos, figuras concretas do 

mundo percebido, geometrizadas e estilizadas. 

Os pictogramas são signos de comunicação visual, gráficos e sem valor 
fonético, de natureza icônica figurativa e de função senalética. São 
autoexplicativos e apresentam como principais características: concisão gráfica, 
densidade semântica e uma funcionalidade comunicativa que ultrapassa 
barreiras linguísticas (SOUZA, S. 1992, p. 141). 

Hoje, é comum nos depararmos com repertórios mais ou menos extensos de 

pictogramas para a regulação do comportamento humano nos meios físico e social, em 

diferentes aplicações como, por exemplo, nos transportes, regulando o fluxo de pessoas 

em estações de metrô e aeroportos; na segurança do trabalho, alertando a 

                                                
5 Nome batizado por M. Massironi para o desenho como instrumento de pesquisa e informação científica. Massironi 
o define assim “produto gráfico que contribui para dar forma visiva a hipóteses formuladas para explicar o 
comportamento e o funcionamento das condições naturais intuídas ou observadas experimentalmente e das quais 

constitui um modelo explicativo”. Cf. MASSIRONI, M. Ver pelo desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1982, p.141.     

6 O leitor pode se perguntar se o termo símbolo utilizado em conjunção com o adjetivo gráfico designa um tipo 
particular de signo, do ponto de vista da semiótica, mais particularmente da semiótica peirceana. Esclarecemos que a 
denominação símbolo gráfico é genérica, de uso profissional, inclusive no âmbito da ISO, International Organization 
for Standardization, e não se refere ao conceito específico de símbolo peirceano, tipo particular de signo em que a 
relação entre o representamen e o objeto que denota ou designa se baseia em convenção especial, cuja força e 
intensidade de propagação estabilizam sua correta interpretação em diferentes comunidades sociolinguísticas. Com 
isto, não excluímos a possibilidade de determinados signos gráficos se tornarem tão fortemente codificados e 
difundidos a ponto de serem considerados símbolos de alguma coisa, assim como a figura da rosa simboliza, o ser 
feminino em várias culturas ou a cruz, o cristianismo. Com esta explicação, nos sentimos à vontade para usar 
alternadamente os termos símbolo gráfico e signo, como termos equivalentes e genéricos. 
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obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual; na educação, ilustrando 

manuais, cartilhas e demais impressos didáticos; na comunicação sinalética, 

organizando espaços e proporcionando autonomia a visitantes não familiarizados com o 

ambiente; na comunicação das redes sociais, facilitando o acesso dos usuários aos 

menus de programas computacionais e possibilitando a criação de mensagens 

sincréticas na internet (do tipo I ♥NY, de Milton Glaser) e, mais recentemente, na 

comunicação médica, onde os pictogramas assumem o papel social de facilitar a 

comunicação entre profissionais da saúde e pacientes7.  

Com todas essas aplicações possíveis– da educação à sinalização ambiental - 

podemos dizer que os pictogramas vão rapidamente definindo suas próprias regras de 

codificação enquanto sistemas comunicativos. A noção de sistema em design pressupõe 

a elaboração de um conjunto inter-relacionado e interdependente de elementos que 

mantêm relações específicas entre si e estabelecem pautas aplicáveis ao 

desenvolvimento de outros projetos futuros, permitindo que determinado produto de 

design, um pictograma, por exemplo, seja identificado como membro de um repertório e 

esse, como parte de um programa maior de comunicação visual (FRASCARA, 2000, 

p.150). Complementando essa ideia, Shakespear (2003, p.127) atribui o reconhecimento 

de pertinência de um determinado sinal gráfico a um sistema mais amplo de sinalização 

a uma característica que, segundo sua experiência profissional, é de capital importância 

na composição da paisagem pública, a previsibilidade do sinal, isto é, a qualidade de 

provocar nas pessoas, habitantes e usuárias da paisagem, o reconhecimento indubitável 

de saberem onde estão, como chegarão ou aonde encontrão determinado serviço. A 

previsibilidade, segundo seu ponto de vista, está tanto no sinal, em suas características 

formais e semânticas, quanto em seus intérpretes, cujas variantes culturais foram 

consideradas previamente pelos comunicadores e criadores do sistema. Assim, as 

pessoas usuárias de sistemas de pictogramas vão, também, desenvolvendo regras 

interpretativas, com pouco ou nenhum esforço de aprendizagem, uma vez que o 

contexto em que aparecem os pictogramas ajuda a ancorar sua correta compreensão e 

interpretação8.  

                                                
7 Existem dois repertórios internacionais de pictogramas voltados para a compreensão e adesão de tratamentos 
médicos baseados na administração de remédios: os da USP United States Pharmacopeia, EUA, 1997, e os da RAD-
AR, Risk-Benefit Assessment of Drugs, Japão, 2006.  A comparação entre estes dois repertórios, do ponto de vista da 
produção de sentido, é objeto da dissertação de mestrado de Ciro R. de Matos, em curso na ECA-USP. Ver tabela 
“Símbolos Gráficos no Meio Ambiente”, adiante. 
8  Emmanuelle Bordon, em seu estudo sobre pictogramas, nos alerta para a diferença entre compreensão e 
interpretação: compreensão é a significação pretendida pelos produtores de sentido – designers e clientes- e 
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Diante desse cenário de tantas oportunidades - no qual os pictogramas 

contribuem para globalizar a comunicação rápida, instantânea, entre diferentes grupos 

sociolinguísticos - julgamos oportuno apresentar uma linha do tempo destacando as 

principais contribuições (fatos e autorias) no desenvolvimento de pictogramas como 

sistemas de signos na educação, na comunicação e no meio ambiente. Trata-se de um 

resgate panorâmico dos principais movimentos que nos trouxeram até o momento 

presente, quando se reclama para o design gráfico e comunicadores visuais, com toda 

razão, sua parcela de contribuição para um mundo social melhor ou preferível 

(SHAKESPEAR, 2003, p.30). 

1. Panorama dos principais sistemas de símbolos gráficos a partir do século XX 

Os fatos e autores sintetizados nas tabelas a seguir foram agrupados e organizados segundo dois 

critérios simultâneos: sua localização no tempo e a natureza de sua contribuição enquanto sistema de 

signos (na educação, na comunicação e no meio ambiente).  

 

EDUCAÇÃO  

Otto Neurath 

(1882-1945) 

formação eclética, 
austríaco. 
 

Criou o Método de Viena para Estatísticas Gráficas, 

posteriormente chamado de ISOTYPE, acrônimo de 

International System Of Typographic Picture 

Education, 1934-40. 

 

Rudolf Modley 
matemático, 
austríaco. 
 
Margaret Mead 
(1901-1978)  
Antropóloga, 
americana. 

LINGUAGEM DOS GLIFOS, anos 60. 

Rudolf Modley foi discípulo de Otto 

Neurath. Introduziu o Método de Viena 

nos EUA. Fundou a Pictorial Statistics Inc 

(1934) e a Glyphs Inc (1965) com 

Margaret Mead. Ela elaborou a 

Linguagem dos Glifos (1964). 
Figura 2- Pictorial Statistics,1935 

                                                                                                                                          
conformada na composição sintático-semântica dos pictogramas, enquanto interpretação é o sentido construído ou 
ativado pelo leitor. Nos dois casos, Bordon desenvolve a tese de que os pictogramas são signos complexos e 
subordinados. “Complexos, na medida em que eles contêm numerosos elementos simbólicos convencionais que só 
fazem sentido em função da cultura do leitor, de sua experiência e do contexto de leitura. Subordinados na medida 

em que, como em uma frase, o sentido de um pictograma depende de seu suporte e do ambiente em que se encontra 

situado” (tradução nossa). Cf. BORDON, Emmanuelle. L’interpretation des pictogrammmes. Approche 
interactionnelle d”une sémiotique. Paris : L’Harmattan, 2004, p.11. 

Figura 1- Logotipo do 
ISOTYPE, 1940 
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COMUNICAÇÃO  

Charles Bliss  

(1897-1985) 

 

Engenheiro químico, 

austríaco. 

SEMANTOGRAFIA, 1949. 

 Na década de 70, a semantografia passou a ser aplicada na comunicação 

aumentativa alternativa (AAC) para pessoas com déficit de fala, pela 

Blissymbolics Communication International (BCI), 1975 Canadá, que detém 

direito de uso de seus pictogramas até hoje.  

 
Figura 3- Símbolos Bliss 

 

Yukio Ota (1925-     ) 

 

Designer gráfico, 
japonês. 

SISTEMA LoCos, 1964. 

Membro do Instituto 

Pictográfico, Universidade 

de Artes de Tama (1972).  

Autor de Pictogram  

Design. 

 

 

Susan Kare ( 1954-  ) 

 

Designer de interfaces, 
americana. 

INTERNET E LINGUAGENS ELETRÔNICAS  

Comunicação mediada por 

computador (CMC). 

Emoticons, ícones e avatares. 

Metáforas visuais. Linguagens 

sincréticas. 

Susan Kare, há 20 anos, 

desenvolve ícones para as 

maiores empresas de 

informática do mundo 

                                                                                    Figura 5- Símbolos de S. Kare para Apple 

 
 

 

 

 

 

Figura 4 - "Nesta manhã o carteiro trouxe uma carta da minha 
cidade natal" 
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MEIO AMBIENTE  

Masaru Katsumie 

Designer gráfico, 
japonês. 
 

Otl Aicher (1922-

1991)  

Designer gráfico 
alemão. 

JOGOS OLÍMPICOS, 1964, 1972. 

 

Figura 6 - Tóquio, 1964;  Munique 1972.  

Masaru Katsumie foi o diretor de criação do repertório de pictogramas para os 

Jogos Olímpicos de Tóquio, 1964, iniciativa que consolidou a importância 

destes símbolos no cenário internacional.  

Otl Aicher desenhou o repertório para os Jogos Olímpicos de Munique, 1972, 

esquematizando as figuras dos pictogramas em uma grade de horizontais, 

verticais e diagonais. 

DOT-AIGA, 1974-

1979. 

William R. Meyers, 
Dir. do Dep. De 
Transportes dos 
Estados Unidos. 
 
Thomas H. Geismar, 
presidente do AIGA. 

TRANSPORTE AMERICANO 

O Departamento de Transportes dos Estados Unidos 

encomendou ao AIGA -American Institute of Graphic 

Arts, um estudo sobre os símbolos envolvidos com 

transporte. Foram compilados, analisados e padrozinados 

50 símbolos de sinalização para transportes e eventos. 

ISO Comitê técnico  

TC 145 (1973) 

A ISO -International Organization for Standardization instituiu, em 1973, um 

comitê permanente para estugar e redigir normas sobre símbolos gráficos, o TC 

145, da concepção aos testes necessários para validar uma proposta 

internacionalmente. 

SEGD (1974-     ) 

Society for 
Environmental 
Graphic Design. 
 

A SEGD reúne profissionais e 

projetos voltados para a melhoria do 

meio ambiente. Um de seus projetos 

de repercussão social na área médica 

foi o projeto HJ Hablamos Juntos - 

Language Policy and Practice in 

Health Care. 

USP, 1997, EUA. 

 

RAD-AR, 2006, 

Japão. 

ÁREA MÉDICA 

Os dois repertórios, o da United States Pharmacopeia, 

USP (81 pictogramas), e o do Japão, Risk-Benefit 

Assessment of Drugs, RAD-AR (52 pictogramas), 

envolvem mensagens relativas à administração segura 

de medicamentos. 

 
Figura 9- Tomar duas 
vezes ao dia, USP. 

Figura 8- Designer do Projeto HJ, 2004 

Figura 7- Símbolos AIGA 
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2. Símbolos gráficos na educação: as contribuições de Otto Neurath, Rudolf 

Modley e Margaret Mead. 

Otto Neurath9 nasceu em Viena em 1882. Estudou matemática, história, 

sociologia e economia e doutorou-se em filosofia pela Universidade de Berlim. Membro 

ativo do Wiener Kreis (Círculo de Viena) trabalhou, juntamente com Rudolf Carnap e 

Charles Morris, no desenvolvimento da Enciclopédia de Ciência Unificada. 

A obra de Neurath se destaca pelo interesse no uso da imagem em processos de 

aprendizagem e na representação visual de dados estatísticos. Neurath acreditava que 

“palavras dividem, as imagens conectam.” Longe de ter uma formação baseada em artes 

ou design, suas reflexões sobre o uso da imagem com fins sociais foram pioneiras e lhe 

renderam o título de “pai da pictografia moderna” (MODLEY, 1976, p.12).  

Em 1925, generosamente apoiado pelo governo austríaco, fundou e dirigiu o 

Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, Museu Econômico e Social de Viena. Sob a sua 

tutela, a instituição tornou-se um centro de referência para a elaboração de estatísticas 

gráficas, atraindo grandes expoentes científicos e artísticos da época e servindo como 

sala de aula de ciências sociais para milhares de visitantes estrangeiros e locais.  

As estatísticas gráficas eram desenvolvidas por meio do 

“Método de Viena para Estatísticas Gráficas” e por uma equipe 

multidisciplinar, cujos integrantes eram chamados, por Neurath, 

de transformadores: organizavam a informação e escolhiam a 

forma visual que os dados deveriam assumir para que a sua 

compreensão se tornasse mais atraente. A informação 

“transformada” era convertida em imagem pelos designers e, 

depois, os assistentes técnicos se encarregavam dos detalhes 

finais como colorização e os retoques finais. Trabalhavam como transformadores da 

informação, Friedrich Bauermeister e Marie Reidemeister, que anos mais tarde se 

tornaria sua esposa. Os desenhos eram do designer Gerd Arntz, do artista suíço Erwin 

Bernath e do cartógrafo Karl Peucker. 

Conflitos políticos em Viena forçaram Neurath a se afastar das atividades no 

Museu Econômico e Social, em 1934. Neurath transferiu-se, então, para Haia, na 

Fundação Internacional para a Promoção da Linguagem Internacional. Entre os anos de 

                                                
9 As informações bibliográficas de Otto Neurath foram baseadas em Graphic Communication Trought ISOTYPE, 
de 1975, uma publicação do Departamento de Tipografia e Comunicação Gráfica da Universidade de Reading, 
Inglaterra, em comemoração aos 50 anos de fundação do Museu Econômico e Social de Viena, entidade fundada por 
Neurath. 

Figura 10- "Número de 
empregados", ISOTYPE. 
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1934 e 1940 publicou suas obras de maior relevância e projeção. Observa-se neste 

momento a readequação do termo “Método de Viena para Estatísticas Gráficas”, para 

ISOTYPE, acrônimo de International System OF Typography Picture Education.  

Neurath continuou seus estudos sobre a aplicação da imagem na representação de informação 

não visual na Inglaterra até 1945, o ano de sua morte. 

   O ISOTYPE estabeleceu algumas convenções para a construção dos 

símbolos gráficos, dentre as quais se destacam duas regras gerais básicas: 1. as imagens 

deveriam ser produzidas necessariamente em silhueta e deveriam rejeitar aplicação de 

perspectiva; 2. as imagens deveriam servir como unidades para a representação de 

quantidade.   

A aplicação do ISOTYPE na transformação, representação e circulação da 

informação sob a forma de dados visuais provocou a abertura de um novo horizonte no 

design gráfico e, mesmo com a rigidez imposta pelo método, acreditamos que o sistema 

de Neurath seja uma tentativa real e pioneira no uso da comunicação visual voltada para 

os processos de aprendizagem e melhoria da vida cotidiana.  

Rudolf Modley10 nasceu em Viena em 1906. Graduou-se na Universidade de 

Viena com doutorado em jurisprudência no início da década de 1920. Foi discípulo de 

Otto Neurath e trabalhou com ele no Museu Econômico e Social de Viena a partir de 

1923. Foi enviado aos Estados Unidos, em 1930, com a responsabilidade de introduzir o 

Método de Viena para Estatísticas Gráficas naquele país.  

 Com Evans Clark, fundou em 1934, a Pictorial Statistics, Inc., uma organização 

autônoma que desenvolvia suas atividades sem subsídios governamentais. A empresa 

desenvolveu mais de mil pictogramas voltados às estatísticas gráficas comerciais e 

educacionais para clientes como o Departamento e Federação Americana de Trabalho, 

Fórum Nacional em Chicago e tantos outros. Modley permaneceu na direção executiva 

da instituição até 1945 e durante este período publicou suas obras de maior relevância 

sobre pictografia e uso de símbolos em gráficos e cartografia. 

 Sua filosofia de trabalho foi sucintamente descrita em How to use pictorial 

statistics (MODLEY, 1937). Nessa obra, ele se refere a diferenças entre sua postura e a 

defendida por Otto Neurath quanto à universalidade dos símbolos:  

O ponto crucial de diferença de abordagem relaciona-se com a nossa diferente 

interpretação do caráter dos símbolos. Dr. Neurath tem a opinião firme de que 
os símbolos pictóricos devem ser internacionais, desenvolvidos com limitações 

                                                
10 As informações bibliográficas sobre Rudolf Modley foram baseadas em AICHER, Otl. KRAMPEN, M. Sistema 
de signos em la comunicación visual, p.99. 
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rígidas para que se crie um esperanto pictórico (...). Eu acredito que os 
pictogramas precisam ser gradualmente aceitos como uma ferramenta de 

comunicação. Para se alcançar isso, os símbolos precisam primeiro avançar na 

consciência de uma audiência racional restrita. Eles precisam falar em termos 
compreensíveis. Obviamente tais símbolos devem ser preparados tendo-se em 

mente a sua audiência. (MODLEY, 1937, p.13, tradução dos autores). 

 
 Na década de 1960, Modley conheceu Margaret Mead, professora da 

Universidade de Columbia, considerada autoridade nos estudos de antropologia visual. 

Modley e Mead fundaram em 1964 a Glyphs, Inc., entidade com finalidade social e que 

objetivava o estudo e desenvolvimento de símbolos gráficos voltados para a 

comunicação mundial. Neste mesmo ano, Mead elaborou a proposta de uma linguagem 

baseada em glifos, símbolos visuais com um significado completo em si mesmos, assim 

como a seta direcional, um pictograma qualquer ou a sigla de uma instituição ou nação. 

Os sócios acreditavam que o desenvolvimento de uma linguagem baseada em imagens 

deveria levar em consideração não somente os valores culturais no contexto em que 

ocorre a comunicação, mas também a necessidade dessa linguagem ser ensinada e 

aprendida pelo público, sob pena das mensagens não serem efetivamente comunicadas. 

 Atualmente, as contribuições destes pioneiros no tratamento gráfico da 

informação quantitativa podem ser vistas diariamente nos principais veículos de 

comunicação jornalística, por meio de diversos infográficos que combinam 

pictogramas, ilustrações, gráficos, setas e legendas para mostrar a notícia.  

3. Símbolos gráficos na comunicação: as contribuições de Charles Bliss, Yukio Ota 

e Susan Kare.  

Charles Keisel Bliss11 nasceu em Viena, em 1897. Graduou-se em engenharia 

química pela Universidade de Tecnologia de Viena em 1922. Sua proposta, denonimada 

Semantografia (Semantography), seguia a máxima de “one writing for one world” ou 

“uma escrita para um mundo” e visava o desenvolvimento de uma linguagem de lógica 

simples, que até mesmo as crianças poderiam aprendê-la sem dificuldades. Essa 

proposta de ‘esperanto visual’ pretendia unir o mundo como um instrumento 

internacional de paz, pois, para ele, as nações estavam desastrosamente divididas pelo 

uso da linguagem verbal.  

 Durante a Segunda Guerra Mundial, Bliss foi capturado e deportado aos campos 

de concentração de Dachau e Buchenwald, na Alemanha. Fugiu para a Inglaterra e 

                                                
11 As informações sobre Charles Bliss foram baseadas em BLISSYMBOLICS COMMUNICATION 
INTERNATIONAL. About Bliss. Disponível em < www.blissymbolics.org/bliss.shtml > acesso em junho de 2009. 
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posteriormente se refugiou na China. Em Xangai, demonstrou grande interesse pelos 

ideogramas chineses e dedicou-se ao seu estudo com o auxílio de um professor. Em 

1942, passou a refletir sobre o desenvolvimento de um sistema de comunicação visual 

internacional denominado, inicialmente, de “World Writing” ou “Escrita Mundial”. 

Anos mais tarde, migrou para a Austrália e apropriou-se das palavras gregas 

“semanticos”, que significa “significado” e “graphein”, que significa escrever, para 

elaborar o termo “Semantografia”, a escrita do significado. Na ocasião de seu 

lançamento, em 1949, a Semantografia era constituída por cerca de 100 símbolos 

gráficos, muitos deles inspirados em desenhos infantis, os quais incluíam setas, arcos, 

homem, mulher, sol, lua, Terra, olho e mão. 

 No início da década de 1970, os símbolos do sistema começaram a ser utilizados 

na comunicação alternativa e aumentativa para crianças com limitação parcial ou total 

da fala. A Blissymbolics Communication International (BCI), entidade sem fins 

lucrativos recebeu de Charles Bliss a licença de exclusividade de uso perpétuo de seus 

símbolos para publicações voltadas às pessoas com dificuldades de comunicação, 

linguagem e aprendizado.  

Atualmente, o sistema Bliss é utilizado em mais de trinta países e o método foi 

traduzido em dezessete idiomas. Charles Bliss dedicou-se ao estudo de seus símbolos 

gráficos até 1985, ano de sua morte no Canadá. 

 Yukio Ota12, designer gráfico graduado pela Tama Art University13, no Japão, 

finalizou seus estudos no Instituto Nacional de Arte em Veneza, Itália. Foi professor-

assistente da Universidade de Tóquio Zokei e fundou nesta instituição o Instituto 

Pictográfico, em 1972. Atualmente, é professor do Departamento de Design da 

Universidade de Arte de Tama; membro da delegação japonesa no comitê técnico da 

International Organization for Standardization (ISO) - Organização Internacional para 

Padronização e presidente da Sociedade Japonesa para a Ciência dos Símbolos. Sua 

atuação profissional tem foco na pesquisa, consultoria e desenvolvimento de sistemas 

internacionais de comunicação visual.  

 Durante a sua estada na Itália, na década de 1960, Ota elaborou um sistema 

batizado de LoCos - Lover’s Communication System, ou Sistema de Comunicação dos 

Apaixonados, que tinha como fonte de inspiração a capacidade de comunicação natural, 

                                                
12 As informações sobre Yukio Ota e a linguagem LoCos foram baseadas em AARON MARCUS AND 
ASSOCIATES,INC. Disponível em < http://www.tamabi.ac.jp/Soumu/gai/hojo/seika/2002/kyoudou-ota.pdf>, acesso 
em junho 2009, e no livro de sua autoria Pictogram Design, 1987. 
13 www.tamabi.ac.jp  
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sem esforço, assim como fazem os que estão apaixonados. Assim como a  

Semantografia, sua escrita ideográfica tinha como objetivo ser uma língua de apoio, que 

permitiria a comunicação internacional, independentemente da língua materna.  

 Apesar da semelhança de objetivos e da simplicidade dos símbolos gráficos que 

constituem o LoCos e a Semantografia, estes sistemas se diferenciam fundamentalmente 

pelo fato da proposta de Ota permitir que as palavras formadas fossem pronunciadas.

 As sentenças LoCos são formadas pela organização dos símbolos em fileiras. 

Estes são lidos sempre da esquerda para a direita. Apesar de sua simplicidade, o sistema 

não se consolidou como sistema de comunicação aumentativa alternativa (AAC), a 

exemplo do que observamos com os símbolos Bliss e com outros sistemas de 

comunicação semelhantes como o PCS (Picture Communication Symbols) de Mayer-

Johnson, 1981; o PIC ( Pictogram Ideogram Communication) de Maharaj, 1980; PECS 

(Picture exchange Communication System; Makaton Language; Rebus Symbols e 

Picsyms. O sistema LoCos é considerado, atualmente, uma ferramenta experimental de 

comunicação visual. 

Com a popularização do uso da Internet, na década de 1990, surgiram novas 

formas para a comunicação humana. Os computadores conectados à rede permitiram o 

contato e a troca de informações praticamente instantânea entre indivíduos situados nos 

mais diferentes contextos. Este processo, denominado como Comunicação Mediada por 

Computador, ou Computer-Mediated Communication (CMC), se difundiu através das 

salas de bate-papo online, das comunicações via correio eletrônico e das comunidades 

de interações sociais. No entanto, apesar de sua larga adoção com meio de 

interatividade, a CMC precisou desenvolver estratégias visuais para expressar 

sentimentos e expressões, tão comuns na comunicação face-a-face, mas limitados na 

representação simbólica das escritas digitais. Assim, surgiram as “paralinguagens 

eletrônicas”, formadas pelos emoticons, que são representações de emoções a partir do 

desenho com caracteres; os ícones, presentes nos mensageiros instantâneos e salas de 

bate-papo e os avatares, utilizados nas comunicações via e-mail e comunidades virtuais.  

 Dos repertórios de ícones, talvez o mais conhecido tenha sido o conjunto 

desenvolvido pela designer de interfaces americana Susan Kare, que iniciou a sua 

carreira na Apple Computers, em 1983. Desenvolveu, até 1986, todos os ícones e fontes 

para o computador Macintosh. Por mais de vinte anos, esta profissional produziu os 

ícones das mais conhecidas corporações de informática do mundo todo, sendo por isso 

reconhecida como “mãe” do design de ícones de interfaces. 
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Atualmente, os ícones não se restringem unicamente à Internet. Estão presentes 

nos handhelds, nas interfaces gráficas e mensagens curtas de texto dos celulares, nos 

caixas eletrônicos e nos softwares de operação de equipamentos em geral. 

4. Símbolos gráficos no meio ambiente: contribuições de Masaru Katsumie, Otl 

Aicher, AIGA e SEGD 

 O desenvolvimento dos sistemas de sinalização viária é um capítulo relevante na 

história dos sistemas de comunicação visual. De acordo com Aicher e Krampen (1979, 

p.106-108), a verdadeira história dos sistemas de sinalização está relacionada com a 

invenção e a popularização do automóvel e com o trabalho pioneiro do Touring Club 

italiano que, já em 1895, instituiu 40 placas com sinais de tráfego em ferro fundido, 

indicativas de situações de perigo. Mas, a consolidação do uso de pictogramas na 

sinalização de meio ambiente se deu com os eventos internacionais de grande porte, 

como as olimpíadas. 

 O primeiro sistema de sinalização esportiva baseado em pictogramas foi 

desenvolvido para os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, mas foi a experiência dos 

Jogos Olímpicos de 1964, em Tóquio, que disseminou a utilidade dos pictogramas no 

cenário internacional como sistema de comunicação visual para a sinalização pública. 

 O designer gráfico Yoshiro Yamashita, sob a coordenação de Masaru Katsumie, 

desenvolveu os pictogramas referentes às modalidades esportivas (OTA, 1987, p.394-

396). Outra equipe, composta por cerca de trinta profissionais, se encarregou do 

desenvolvimento dos pictogramas para a sinalização do evento. No total, foram 

desenvolvidos 60 pictogramas que ratificaram seu potencial de comunicação no cenário 

internacional. Estes pictogramas foram ampliados pela equipe e, depois, aplicados na 

Exposição Internacional de Osaka, em 1970, e na Olimpíada de Inverno de Sapporo, no 

mesmo ano.  

 Outro sistema que ganhou grande projeção internacional é de autoria do designer 

alemão Otl Aicher (1979, p.133). Em 1972, tornou-se encarregado do desenvolvimento 

dos pictogramas dos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. Seguindo a mesma 

linha adotada por Yoshiro Yamashita e Masaru Katsumie, Aicher baseou-se na 

sintetização e simplificação máxima da forma de seus pictogramas. O sistema tornou-se 

grande fonte de inspiração para os projetos que o sucederam e quatro anos mais tarde o 

repertório seria adotado nos Jogos Olímpicos do Canadá, sem qualquer mudança em seu 

desenho. 
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 O desenvolvimento dos pictogramas para os Jogos Olímpicos alavancou a 

proliferação de outros sistemas de sinalização entre as décadas de 1960 e 1970. Muitos 

dos sistemas para sinalização pública, no entanto, não apresentavam a mesma eficiência 

e qualidade gráfica daqueles observados nos Jogos, pois desconsideravam a necessidade 

de testes ou pesquisas para o seu desenvolvimento. Em 1966, o ICOGRADA 

(International Council of Graphic Design Associations) criou uma comissão que tinha 

por objetivo conscientizar os designers e demais profissionais responsáveis pela criação 

de símbolos gráficos quanto à importância de testes e pesquisas para o desenvolvimento 

de novos sistemas. Como os esforços do comitê não tiveram o resultado esperado, 

coube à ISO, em 1973, a responsabilidade de tratar da questão da padronização e 

pesquisa para o desenvolvimento de símbolos gráficos internacionais, por meio do 

Comitê Técnico (ISO TC 145) 14.  

O sistema desenvolvido pelo designer Josep Trias para os Jogos Olímpicos de 

Barcelona, na Espanha, 1992, trouxe novidades nas convenções adotadas até o 

momento: o design dos pictogramas, a partir de então, se permitiu a incorporação de 

traços culturais e de identidade cultural à sua função básica de sinalizar uma informação 

prática, assumindo contornos mais leves, orgânicos e gestuais. 

 Na década de 1970, outra contribuição 

importante foi dada pelo American Institute of 

Graphic Arts (AIGA) que, em conjunto com o 

United States Department of Transportation 

(US-DOT), desenvolveu um projeto de 

avaliação e redesenho de símbolos para 

transportes e eventos internacionais com 

grande circulação de público.  

 De 1974 a 1979, um Comitê com especialistas em sinalização ambiental, 

presidido por Thomas H. Geismar (AIGA, 1984, p.8-14) avaliou um inventário 

diversificado de repertórios de pictogramas, em uso por associações internacionais, com 

um método baseado nas recentes descobertas da semiótica pelos comunicadores visuais 

e, a partir do diagnóstico deste Comitê, foram desenhados (em alguns casos, 

                                                
14 Conferir em < 
http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical
_committee.htm?commid=52662 > acesso em junho de 2009. 
 

Figura 12- Chegada 
de voos, AIGA. 

Figura 11- Partida de voos, 
AIGA 
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redesenhados) 50 pictogramas que, atualmente, são de domínio público15e constituem a 

fonte mais popular de referência deste tipo particular de linguagem gráfica. 

  Outro exemplo importante de símbolos gráficos para meio ambiente foi o projeto 

Hablamos Juntos16, administrado pelo Programa de Educação Médica da Universidade 

de Fresno, nos Estados Unidos em 2003, e custeado pela Robert Wood Johnson 

Foundation, entidade fundada na década de 1970 com a missão de implementar os 

cuidados com a saúde do povo americano. Para o seu desenvolvimento, o projeto contou 

com a colaboração de diversos profissionais da SEGD (Society for Environmental 

Graphic Design) e do escritório JRC Design. 

 O projeto Hablamos Juntos teve como um dos focos de atuação o 

desenvolvimento de pictogramas para orientação de pessoas não falantes da língua 

inglesa nos ambientes médicos, tais como hospitais, ambulatórios, clínicas médicas e 

outros. O escritório JRC Design, no entanto, partiu do princípio de que o 

desenvolvimento do sistema deveria ser o mais abrangente possível, para ser 

compreendido tanto por pessoas latinas como pelas demais, independentemente do seu 

país de origem, de sua língua-mãe, nível educacional ou econômico etc. Baseados nas 

recomendações da ISO e do American National Standards Institute (ANSI), 

pictogramas para 28 conceitos foram desenvolvidos e testados em quatro hospitais-

piloto nos EUA: Sommerville Hospital, em Massachusetts; Saint Francis Medical 

Center, em Nebraska; Grady Memorial Hospital, em Atlanta; e o hospital Kaiser 

Permanente, em São Francisco. Comparando as impressões dos pacientes com relação 

ao novo sistema de sinalização, verificaram que mais de 75% dos respondentes 

acreditavam que os pictogramas eram mais eficientes do que o texto escrito e que os 

símbolos eram mais fáceis de serem compreendidos, mesmo por aqueles que podiam ler 

inglês.  

Além dos usos práticos, descritos até o momento, vale também remarcar que os 

pictogramas são tão difundidos, nos dias de hoje, que sua utilização extrapolou os 

campos da educação, comunicação e meio ambiente e foi ter na expressão artística e na 

publicidade, dois outros campos de atuação criativa, irreverente até. Pippo Lionni 

(1954- ) e Julian Opie (1958- ) são dois exemplos de artistas, um italiano; outro inglês, 

                                                
15 AMERCAN INSTITUTE OG GRAPHIC ARTS. Symbol Signs. Disponível em 
<http://www.aiga.org/content.cfm/symbol-signs > acesso em junho de 2009. 
 
16 HABLAMOS JUNTOS. Improving patient-provider communication for Latinos. Disponível em                              
< http://www.hablamosjuntos.org/signage/symbols/default.symbols.asp > acesso em junho de 2009. 
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que trabalham com pictogramas ou baseados na linguagem dos pictogramas. A 

programação visual do presente evento, 32º Congresso da Intercom, por coincidência, 

também está baseada em pictogramas alusivos de meios de comunicação. 

                     

Figuras 13 a 15- Pippo Lionni, Julian Opie e logotipo Intercom 

 

Considerações Finais 

Com este levantamento historiográfico, além de traçarmos um panorama geral 

dos fatos e pesquisadores mais relevantes para a história dos sistemas de comunicação 

visual baseados em pictogramas, identificamos também o predomínio de alguns usos 

específicos destes símbolos gráficos nos diferentes momentos históricos analisados: 

• dos anos 1920 até o final da década de 1940, sua aplicação se voltava aos processos 

de aprendizagem por meio visual, verificados nas obras de Neurath e Modley; 

• a partir do final da década de 1940, emergiram as questões relacionadas aos sistemas 

de sinalização viária e, com elas, o surgimento dos sistemas de padronização 

internacional;   

• as décadas de 1950 e 1960 foram marcadas pelas propostas de comunicação 

universal. As tentativas de se estabelecer uma linguagem gráfica internacional se 

iniciaram com Bliss, na década de 1950 (tendo, no entanto, a sua obra publicada 

somente em 1965) e, juntando-se a ele, estão Yukio Ota, em 1964, com o Sistema 

LoCos e, finalmente, Modley e Mead, com a Linguagem dos Glifos, no mesmo ano. 

• Ainda na década de 1960, os Jogos Olímpicos de Tóquio (1964), iniciaram um 

processo de popularização de uso dos pictogramas na sinalização ambiental, fato 

que se confirmou definitivamente na edição realizada em Munique (1972). 

• entre as décadas de 1970 e 1990, foram verificadas as primeiras iniciativas no 

sentido de estabelecer parâmetros para o desenvolvimento dos pictogramas e, a 

partir da década de 1990, com a popularização global dos computadores e dos 
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softwares de comunicação instantânea, surgiram as linguagens eletrônicas, as 

“paralinguagens”. 

• Atualmente, os pictogramas são utilizados também como um tipo de ilustração, 

desprovidos de sua missão sinalética, por artistas e designers que trabalham com a 

economia e o aspecto lúdico desses símbolos gráficos. 
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