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A dinâmica do finito-ilimitado exige intensidade e acaba levando a ser desejável existir 
uma anestesia, algo como “de novo e eternamente idêntico”. Fórmulas conhecidas 
apaziguam. E isso, em parte, explica as banalizações.

Por tudo postulado até aqui, suceder é ser capaz de gerar presença em meio à 
exuberância de mundos possíveis. Suceder é realizar. Então,suceder é acontecer.

Um acontecimento deixa a todos estupefatos. A ilusão de naturalidade é que banaliza os 
acontecimentos em nosso cotidiano. Mas, nada tem de natural_ é conquista. É efeito de 
jogo de forças_a citada agonística grega.

O significado de sucesso, em nosso imaginário, tende para um lugar de positividade. 
Esta tese não deixa de ter seu sentido porque, sem dúvida, ‘algo’ existir é demonstração 
de potência para suceder, para acontecer. Sai da possibilidade e vai para o real.
Mas, é preciso cuidado com valores morais (bem x mal). Bem sabemos que um aconteci-
mento não é necessariamente positivo ou negativo_ele se dá. A estupefação frente a 
conquistas nos faz confundir a força de aparição com algo necessariamente louvável.
‘Acontecer’ está para além do bem e do mal? Ops... aqui se entra num labirinto moral que 
eu diria que a filosofia trafega com excelência. E prefiro deixar esta competência para 
quem a tem.
Aqui, compete registrar ‘algo’ quando se torna acontecimento_sucesso de aparição. E, 
mais especificamente, como designer gráfica a convite da Leia FOXTON, me interessa 
pensar a questão da visualidade.

Márcia Cabral
O caos. O barulho do trânsito, a criança que chora porque não quer ir para a escola. 

A necessidade do espaço e do silêncio tornam-se latentes. “Como cheguei até 

aqui?”, pergunta-se ele. No rolo compressor da vida, anseios e cobranças se 

misturam. Realizações que parecem grandiosas vão se tornando vazias. “Por que 

mesmo que eu sempre quis tanto isso?”. Algumas coisas já não fazem mais sentido. 

Dia após dia. É preciso parar. Redefinir esse espaço. Se entender no caos. 

“Será possível?”. Ele respira. Senta. Coloca no papel suas angústias, onde se sente hoje e 

como gostaria de estar. Glória! Temos um plano. Uma promessa de um novo cotidiano.  

O convite dos editores leia FOXTON foi para falar de conquista cotidiana com viés de 
designer gráfica.
De imediato, conquista cotidiana pareceu uma “fala fácil”, conhecida de longa data.
No entanto, quando parei para organizar o texto, me vi percorrendo um labirinto. Impos-
sível não ver a sagacidade dos editores: um convite ao labirinto, mas, com uma ‘fala 
mansa, banal’.
Nada há de banal em ‘conquista cotidiana’. Então, de onde vem complexidade?
Preferi recorrer à escrita por tópicos, tal como pontos de entroncamento de um mapa, para 
atravessar o labirinto. Vamos a eles:

O enunciado ‘conquista cotidiana’ traz, no seu próprio interior, a complexidade do 
paradoxo da condição humana:

É saber viver neste momento entre o mundo possível e a escolha do mais potente dentre 
eles. Isso é ver- tiginoso! É a compreensão da agonística, no sentido grego de luta.

Como emergir do oceano de possibilidades?

Como gerar um rosto em meio à multidão? Como marcar presença?

E tem mais: trata-se de um movimento incessante.

Conquistar é definir um espaço.
De-finir é dar finitude, dar limites a ‘algo’ em meio à vastidão de possibilidades. É marcar 
território. E território é sempre um conglomerado de forças física, mental e afetiva.

Cotidiano é a repetição de vivências no tempo.
É fazer experiências porque nada se sabe de antemão posto que o tempo se repete 
sempre difer-entemente: cada tempo é “novo, sempre e infinitamente”. Cada segundo 
é determinante.

Entre a vastidão e a definição, está um mundo, uma vida possível. 
A vastidão, o espaço está ali para ser territorializado. Como marcá-lo? O infinito, o 
tempo está ali para ser vivido. Como experimentá-lo?

Conquista
Cotidiana

a decisão por finitos

a vastidão de possibilidades

Então, o que é mesmo conquista cotidiana?

Então, em nome do que tendemos a banalizar 
o cotidiano se cada segundo é decisivo? 

A verdadeira conquista:

seu espaço e tempo.
ser dono do

1.

Acontecimento 
visual3.

Foxton4.

Sucesso2.

De se fazer presença no mundo;

De ganhar luz em meio às infinitas possibilidades, ou seja, se fazer ver_ter visibilidade;

De ter força de aparição.

Ora, sucesso vem de suceder, ou seja, sucessão de “algo”. Presença de ‘algo’ a ponto 
de ser percebido e, portanto, acontecer e sair do estágio de possibilidades.

Quando ‘algo’ tem potência para acontecer, 
sai do estatuto de possibilidade para o de 
realidade (física, emocional, racional, afetiva).

Então, o que é mesmo sucesso?

Ver e memorizar:

Eu estava justamente neste ponto do percurso pelo labirinto quando chegou um novo 
convite dos editores, complementar ao anterior. Pediam para falar de “o que é sucesso 
para você”.
Desta vez, não me deixaram tonta e sim me deram luz para prosseguir _ foi oportuno.
Observem que vínhamos falando:

Se algo tem força expressiva, tem estilo, rosto único.

Se tem rosto ímpar, é capaz de marcar.

Se é capaz de marcar, funda territórios.

A percepção subtrai a figura do mundo físico_vemos

E a memória zela por ela em nosso museu mental_arquivamos como imagem.

Observe:

A maçã

O nome

A marca

Mitos

Informar é trocar códigos,

Mas comunicar é trazer o outro para o ‘nosso’ mundo: é fazer ver o ‘nosso’ imaginário. 
É co(n)vencer. É um jogo de persuasão

Aparecem rostos na multidão. Onde quer que se vá e onde quer que se olhe, há rostos 
que poderemos igualmente chamar de marcas. Entenda-se rosto como formas expres-
sivas ou não marcariam.

O homem é uma usina de imagens. São as imagens que se entrelaçam e nos contam his-
tórias em nosso próprio museu mental. O que fazemos é juntar, separar e trocar ima-
gens, sem parar.

O mito é uma imagem de pensamento capaz de acolher impulsos de representação e devol-
vê-los ao mundo como formas de comunicação.
São figurações que portam histórias com valor exemplar. E exemplo é ‘algo’ entre o divino e 
o humano. Parece irrealizável. Mas, acontecer, suceder é realizar! Então, cá estamos nós, 
mais uma vez, no embate cotidiano.
Não é fortuito que grandes marcas tragam figuras emblemáticas para associar à sua 
imagem. A comunicação, o convencimento do ‘outro’ pode se dar mais leve e rapidamente.

Desta história, trago alguns episódios lá do Gênesis.

Outros mitos, outras fábulas de marcas renomadas nos renderiam páginas e mais pá-
ginas. Sobretudo, não importa se são referências do passado longínquo, de modelos 
gloriosos ou anti-heróis. Nosso cotidiano é repleto de mitos: o azul Ti�any’s, o filme 
a Bonequinha de Luxo, o azul Klein, o vermelho Coca-Cola, a cor Fendi, o jeans, a 
sola vermelho Louboutin, o glúten, a felicidade, o natural, são alguns deles.
Quando uma imagem aparece, não vem com bula, contando histórias. Então, é árduo 
o trabalho de gerar uma forma visual que possa acolher os anseios de uma época e 
se tornar um acontecimento visual. A forma é um finito, mas os acontecimentos são 
infinitos (a ‘maçã’ que o diga).

Quando fui informada sobre o nome FOXTON, a pergunta que me veio foi: algo a ver 
com fox, raposa em inglês? Triste conexão engessada! Padeci do desejo de apazi-
guamento frente ao que é estranho, novo. Mas, em seguida, fui informada ser refe-
rência a uma cidade australiana que, por N razões, fazia sentido ao casal de do-
nos_Rodrigo e Marcella. Depois de alguns relatos, fui relaxando, embriagada pelas 
histórias contadas. E aí começou um efetivo processo de trocas, de COmunicação. 
Menos importa se ligado à ‘raposa’ ou a algum ‘lugar físico existente’. Mais vale o 
lugar no imaginário nossa usina de imagens, capaz de fabricar acontecimentos vi-
suais a partir de um jogo estabelecido entre os interlocutores.

A forma visual deve brotar impregnada de possibilidades de acolher o imaginário do 
outro. Ou não se terá comunicação. Seus traços devem ser pistas para este outro se 
aproximar e partilhar. O logotipo do ponto de vista do desenho da forma, as 6 letras têm 
um ritmo convidativo, de antemão, para se trabalhar em caixa baixa. 2 ascendentes, des-
cendentes x 2 letras de mesmas alturas, larguras (sobe e desce, desce e sobe, 2 passos 
para o lado...) Houve diversos estudos, mas vingou aquele escrito à mão, num gestual es-
pontâneo. O que levou a se preferir este, tem inúmeros argumentos, mas um me parece 
forte: Ritmo é algo que entra no corpo e se expressa pelo corpo. A caneta e o estilete 
cravam, marcam a superfície com o ritmo das ascendentes e descendentes, num gesto 
único e não-repetível.
Penso que o empunhar da caneta trouxe um ritmo mais imprevisível do que as demais 
composições tipográficas que havíamos obtido (ritmadas também, mas diferentemente).

Uma reviravolta em meio ao controle. Esta sensação tem a ver com o imaginário 
FOXTON: deixar a forma se esticar, se alongar até as bordas, mas sem maneirismos. Algo 
espontâneo e solto.

O símbolo_O logotipo nasceu antes, então, o que se mostrou decisivo para o símbolo foi 
burilar uma forma assentada, pesada, para soltar mais ainda o ritmado logotipo Foxton, 
quando convivessem. Estudos feitos, apresentados, idas e vindas, e o F que oscila entre 
a percepção da letra e de um “bicho” roubou a cena. As aspas, aqui, não são fortuitas 
porque se trata de um bicho imaginário.Precisa ser F ou ser bicho? Não. Precisa trazer o 
mundo imaginário FOXTON com leveza de quem tem prazer com as transformações.

É fascinante ver Foxton no peito de certos homens, Foxton nas costas, no ombro, 
na vira de roupa, na meia, no sapato, num périplo pelos corpos que se orgulham 
de afirmar o território estético Foxton.
Mas, isso é o que vejo. O que falar das imagens Foxton circulando no acervo 
mental de cada um?

A forma visual mostra o que é para ser visto.  A marca conduz como quer 
ser vista,  construindo o imaginário.

Há imagens que cultivam a maestria da arte da comunicação. São os acontecimentos vi-
suais, as aparições que parecem ter vindo, não se sabe de onde. Mas o que se verifica 
é que aparecem e aderem.
Vou recorrer, então, a LOGOS_IMAGENS VISUAIS como acontecimentos com poder de 
aderência insuspeitado.

Uma imagem da maçã nos ‘aparece’ 
desde que o mundo é mundo. Está no 
Gênesis, no jardim do Éden entre Lilith, 
Eva e Adão, fundando o mundano à dife-
rença do divino: símbolo do pecado origi-
nal. Reaparece na Idade média em Gui-
lherme Tell como alvo do tiro certeiro_en-
tre vida x morte (agonística?). Branca de 
Neve é convencida a comer daquele fruto 
envenenado_a maçã muda o curso da es-
tória. Há quem ligue sua forma à do cora-
ção, o que faz sentido (significante x signi-
ficado). Alan Turing, o grande matemático 
britânico considerado o pai da informática, 
a tornou emblema da questão de gêneros 
quando se suicida ao comer uma maçã in-
jetada de cianureto. E, em homenagem a 
Turing, a maçã é símbolo da maior empre-
sa mundial.
De emblema bíblico à qualificação em-
presarial da Apple, a imagem da maçã (e 
não a maçã, objeto físico) mostra que as 
imagens são capazes de circulação infi-
nita e sua apropriação num dado espa-
ço-tempo, a torna símbolo de mundos e 
épocas: maçã desejada, alijada, amoro-
sa.. . O inimaginável, o impensado está 
aí_na vastidão do mundo e no ilimitado 
do tempo esperando para o momento 
oportuno para se tornar finito e o finito 
pode se tornar um mito.
Nós, homens, somos afeitos a mitos.

Hermes, filho de Zeus e Maia Mensageiro 
dos deuses, inventou os pesos e as medi-
das, se postou como guardião dos viajantes 
e comerciantes. Sendo um mensageiro, está 
entre os deuses e os homens, portanto, 
capaz de se comunicar. A marca francesa 
Hermés, expert em artigos de couro, viagem 
e selaria, evocou um representante à altura. 
Sua indiscutível maestria na produção de ar-
tigos faz crer terem vindo do olimpo e 
Hermes, o mensageiro, os torna acessíveis a 
nós, fazendo esta conexão/comunicação 
deuses e homens.

Niké, a deusa grega da vitória. Sim, a 
pronúncia é Niké, mas todos falamos 
Naike. A origem americana da empresa ex-
plica esta transformação da pronúncia ori-
ginal grega. O modo como essa derivação 
se impregnou mundo afora, sem entrar em 
questão, certamente vale uma outra análi-
se de discurso. Mas isso é objeto de 
estudo para outro artigo. Niké é a deusa 
grega que personifica rapidez no desloca-
mento nos campos de batalha graças às 
suas asas. Sua escultura no topo da 
escada do Louvre é uma ode à vitória. A 
Nike, marca americana de equipamento 
esportivo, teve então boas razões para es-
colhê-la. E a forma estilizada de movimen-
to que representa a imagem NIKE traz o 
vigor da pura velocidade. Vem dos basti-
dores da empresa, a informação de que a 
designer partiu das asas da escultura para 
extrair o traçado sintético que faz jus à in-
formação_ vopt!


