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     A presente proposta foi elaborada por quatro dis-

centes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univer-

sidade Federal do Pará: Higor Cardoso, Riva Ferreira, 

Tuanny Santos e Yasmim Figueira (vespertino). 

     O intuito foi conceber uma identidade visual para 

um hipotético estúdio da tatuagem, mesclando con-

temporaneidade, música, história e minimalismo.
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1. TRAJETÓRIA

Em nosso primeiro contato com a proposta concebe-

mos uma logo que foi pensada a partir de uma pesquisa 

realizada à respeito da história da tatuagem. Esta, por sua 

vez, possui relatos de que surgiu no Egito, alguns anos antes 

de cristo, onde os egípcios pintavam seus corpos para re-

alizar rituais religiosos. Partindo disto, houve a ideia de usar 

a pirâmide, considerada símbolo do Egito, como forma de 

simbolizar essa história. A letra da fonte principal, Algerian, foi 

escolhida apenas esteticamente, enquanto que o nome “AR-

TEFATO” surgiu para representar a arte de tatuar.  Artefato = 

“Feito com arte” (Latim).

               

A segunda ideia foi pensada ainda levando em con-

sideração as pirâmides do egito, organizadas de forma a criar 

um losango, dando uma forma mais compacta à logo. Per-

manecendo com a fonte Algerian.  

               

Figura 1 <No intersecting link>Figura 1 <No intersecting link>



Posteriormente, ao fazer uso do método indicado pe-

los docentes de Representação e Expressão IV, Dina Maria e 

Luciano Oliveira,  que consiste em fazer um jogo de palavras 

associadas ao nome do produto, conseguimos chegar em 

uma outra ideia para a proposta que mais se aproxima do 

resultado final:

Em seguida, optamos por fazer algumas experimen-

tações com base nesta última ideia mencionada, substituindo 

o nome “Artefato” por “Woodstattoo Studio”, para fazer jus à 

concepção da logo que será abordada posteriormente. Uma 

outra modificação foi a aplicação de cor nas duas ideias, e 

também a substituição de um modelo de máquina por outro.

1. TRAJETÓRIA
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Em um outro momento decidimos utilizar somente a 

máquina como logo e aplicar uma tonalidade meio laranja 

e outra avermelhada, o que resultou nas seguintes represen-

tações:

1. TRAJETÓRIA
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Por fim, decidimos retornar à ideia inicial de associar a 

máquina ao disco e manter a última de utilizar somente a máqui-

na como logo. Resultando assim, em duas logos, com duas 

variações cada, a serem utilizadas nos produtos, 

 

      



2. CONCEPÇÃO + REFERÊNCIAS
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A partir deste esquema buscamos criar uma identidade capaz de abranger os distintos substantivos, focando sobretudo nos relacio-

nados à música e à história.

A nossa escolha de dar destaque à música foi motivada pela contastação de que muitos artistas utilizam/utilizavam a tatuagem 

para compor seu estilo e até mesmo para ajudá-los a apresentar uma postura mais “descolada” , principalmente no mundo do rock. Ade-

mais, pensamos também na capacidade da música de marcar a vida das pessoas, visto que uma simples melodia é capaz de despertar 

lembranças de momentos importantes e de familiares/amigos/amores queridos, o que faz com que muitos busquem gravar uma música car-

regada de significado na pele. 

Ademais, o direcionamento do nosso foco para a história foi determinado pelo reconhecimento da importância de representar pelo 

menos um elemento que tenha relação com o passado da tatuagem.



2. CONCEPÇÃO + REFERÊNCIAS

FORMA INSPIRADA NOS DISCOS DE VINIL PARA FAZER JUS À ASSO-
CIAÇÃO ENTRE MÚSICA E TATUAGEM

APLICAÇÃO DA COR AVERMELHADA, INSPIRADA EM ALGUNS DIS-
COS, COMO POR EXEMPLO O DO BEE GEES E O DA JANIS JOPLIN.

APLICAÇÃO DE LINHAS  NO DISCO SEMELHANTES ÀS RANHURAS PRE-
SENTES NO DISCO DE VINIL

artefato

tattoo studio

artefato

tattoo studio

artefato

tattoo studio



2. CONCEPÇÃO + REFERÊNCIAS

ARTE EXPRIMINDO A RELAÇÃO ENTRE HISTÓRIA E TATUAGEM. ESTE 
MODELO FOI CONCEBIDO A PARTIR DA PRIMEIRA MÁQUINA DE TAT-
UAGEM FEITA POR SAMUEL O’RELLY EM 1880.

MODELO 1

MODELO 2



2. CONCEPÇÃO + REFERÊNCIAS

UNIÃO ENTRE MÁQUINA E DISCO COM O INTUITO DE CONCEBER 
UMA ARTE SEMELHANTE A UM TOCA DISCO, NA QUAL A MÁQUINA 
REPRESENTA A AGULHA DO EQUIPAMENTO.

MODELO 1

MODELO 2



3. PALETA DE CORES + TIPOGRAFIA

PALETA DE CORES

TIPOGRAFIA



4. APLICAÇÕES

CARTÕES DE VISITA
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PAPEL TIMBRADO
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SACOLAS



4. APLICAÇÕES

MÁSCARA + AVENTAL
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ETIQUETA
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UNIFORMES
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UNIFORMES



4. APLICAÇÕES

FACHADA
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