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LOGO ARTÍSTICA - COLETIVO EDUCULTURA: TECENDO TERRITÓRIOS 

Leonardo Muller1 
 

O Coletivo EduCultura: Tecendo Territórios é um grupo de estudos e trabalho composto 

por educandas e educandos de diferentes cursos, organizado em torno da transversalidade entre 

três projetos em desenvolvimento na Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral: 

- O projeto de Extensão "Manuais e materiais didáticos: seus usos no ensino de 

Geografia e Matemática no Município de Matinhos”; 

- O projeto de Extensão “Espaços Culturais na/da Periferia: Territórios em Resistência”; 

- O projeto de Iniciação Cientifica "Desterritorialização/reterritorialização da escola: 

possibilidades para uma educação na (pós)pandemia". 

O objetivo da criação do coletivo, para além de integrar diferentes projetos, é criar um 

espaço de acolhimento e afeto entre as/os participantes dos projetos a fim de fortalecer a 

construção de ações verdadeiramente coletivas. 

 

 

1 A LOGO  

 

A logo trata-se de uma releitura da obra “América Invertida” do artista hispano-uruguaio 

Joaquín Torres García. Que faz representação ao movimento artístico latino-americano 

“nuestro norte es el sur”, que em português significa “nosso norte é o sul”.  

Nessa releitura foi substituído a caravela à esquerda por um barco indígena, e 

acrescentada uma lupa focalizando o município de Matinhos no mapa. A paleta de cores do 

desenho buscou transmitir o conceito de não ser um globo didático tradicional (FIGURA 1 e 

2). 

 

_______________  
 
1 Graduando do Curso de Licenciatura em Ciências – UFPR – Setor Litoral. Integrante voluntário do Coletivo 

EduCultura: Tecendo Territórios 
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FIGURA 1 – LOGO ARTÍTICA – COLETIVO EDUCULTURA: TECENDO TERRITÓRIOS 

 

FONTE: O autor (2021). 
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FIGURA 2 –  LOGO ARTÍSTICA – PRETO E BRANCO – COLETIVO EDUCULTURA: TECENDO 
TERRITÓRIOS 

 
 FONTE: O autor (2021). 

 

O processo de criação da logo surgiu entre umas das pautas de uma reunião semanal, 

em que precisávamos ser representados em forma de coletivo com alguma logomarca. 

Coletivamente discutimos quais aspectos representavam nossas atividades e ideais, e entre as 

discussões e ideias, foi sugerido algo próximo com a obra “América Invertida”. Com a 

aprovação da ideia foi elaborado esboços com exemplos e artes diferentes, neste período o 

coletivo pode opinar e apresentar ideias para o processo de criação. Na decisão da paleta de 
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cores da logo foi realizada votações utilizando Google Forms e plataformas de comunicação 

como WhatsApp. 

O desenho foi feio a mão, utilizando lápis e papel, digitalizado e colorido virtualmente. 

O processo de criação da logo ocorreu durante o prazo de três semanas, incluindo desde a pauta 

inicial à votação final da paleta de cores (FIGURA 3). 

 
FIGURA 3 – DESENVOLVIMENTO DA LOGO 

 
 

FONTE: O autor (2021).  
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