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Perante uma realidade repleta de signos informativos e sinais orienta-
dores questionámos a massificação visual e adequação à cidade atual, 
que tantas vezes é olhada sem, contudo, ser observada.
Este documento traduz a investigação realizada, referente à forma 
como o design de informação poderá promover a consistência cultu-
ral e visual, através do equilíbrio entre a definição de uma identidade 
e linguagem visual distinta de cada território e a descodificação uni-
versal intuitiva.
Destacámos como atores principais desta investigação: o espaço, na 
condição de personagem; o peão, na condição de observador parti-
cipativo; a imagem da cidade, na condição de reflexo desta relação. 
No âmbito desta tricotomia refletimos abordagens conceptuais, apro-
fundámos terminologias e definimos metodologias processuais.
Pressupondo que uma comunicação melhor desenhada poderá 
provocar impacto positivo e relevante no utilizador, desenvolvemos 
um conjunto de premissas e estratégias projetuais alicerçadas em 
parâmetros concretos, definidos por um conjunto de objetos com a 
capacidade de mediação entre o peão e a cidade.
O Centro Histórico de Vila Nova de Gaia surge deste modo simultanea-
mente como personagem e como campo de ação territorial específi-
co, sobre o qual se explora a sua singularidade, domínios simbólicos 
e dinâmicas. A definição deste plano estratégico foi passível de uma 
sistematização com base em análise documental e levantamento fo-
tográfico dos sistemas de informação existentes e tendo como campo 
de ação a ancoragem a três objetos de estudo. Uma tríade constituída 
por um objeto construído atual, o teleférico, um objeto detentor de 
valor histórico e cultural, identificativo do passado, o estaleiro dos 
barcos rabelos, e um objeto diluído no espaço, representante de 
narrativas futuras, constituido pelos percursos pedonais.
Salientámos a peculiaridade morfológica do território concreto, onde 
se insere o padrão singular das letras soltas nas coberturas dos edi-
fícios, a malha visual constituída pelos telhados e a toponímia de 
um espaço onde a estratificação geográfica prevalece. Estas especifi-
cidades traduzem uma identidade com grande expressividade neste 
contexto visual.
Realçando que o sincronismo entre informação verbal e pictórica é 
essencial para uma maior facilidade de construção de um mapa men-
tal, procurámos definir novas soluções visuais integradas promotoras 
de uma melhor legibilidade e interação do peão com os diferentes 
contextos espaciais, de forma a responder às necessidades reais.
Com o apoio da administração local, esta investigação desenvolveu 
os principais fundamentos de intervenção estratégica, ambicionando 
a futura exequibilidade deste projeto, cujo equilíbrio entre desenvol-
vimento tecnológico móvel e o uso de suportes físicos, seja susten-
tável, combinando os esforços entre percursos pedonais, ciclovias e 
transportes públicos.
Espaço . Peão . Imagem da cidade . Design. Wayfinding . Sinalética

RESUMO
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Confronted with a reality that is loaded with informative and wayfin-
ding signs, we question the visual massification and its appropriate-
ness for today’s city, which often is viewed without being observed.        
This document translates the undertaken research regarding how 
information design can promote cultural and visual consistency, cou-
nterbalancing the definition of a specific identity with the distinct vi-
sual language of each territory and with intuitive universal decoding.    
We highlight as main actors of this investigation: the space, as the 
main character; the pedestrian in the condition of participant ob-
server; the image of the city, as a reflection of this relationship. 
Within this trinity we reflect upon conceptual approaches, deepening 
terminologies and defining procedural methodologies.
Assuming that better designed communication can have a positive 
and a relevant impact on the user, we have developed a set of premi-
ses and strategies based on concrete parameters defined by a set of 
objects as mediators between the pedestrian and the city. 
The historical city center of Vila Nova de Gaia in this case is simulta-
neously a character and a specific territorial/field of action, where its 
singularities, symbolisms and dynamics are explored. The definition of 
this strategic plan can be systematized based on documentary analy-
sis and a photographic survey of the existing informational systems 
and having an action field grounded to three objects of study. A troika 
consisted of a recent built object — the cable car; an object of his-
torical and cultural value, identifying the past — the shipyard of the 
Rabelo-boats, and an object that is diluted in space, representative 
of future narratives — the Pedestrian Routes.
We emphasize the morphological peculiarities of the specific territory, 
with its unique pattern of loose letters on the building’s rooftops, the 
visual mesh that is established by the rooftops and the toponymy of a 
space where the geographical overlaying prevails. These specificities 
translate a singular and expressive identity in this visual context.
Emphasizing that the synchronicity between verbal and pictorial 
information is essential for a greater ease in the construction of 
mental-maps, we have tried to define new visual solutions that are 
integrated and promote a better legibility and interaction between 
the pedestrian and the different spatial contexts, in order to respond 
to the real needs.
With the support of the local administration, this research has develo-
ped the foundations for a strategic intervention, aiming at the feasi-
bility of this project, where the balance between mobile technologies 
and physical artifacts is sustainable, combining the efforts between 
pedestrian paths, bike lanes and public transportation.
Space. Pedestrian . Image of the city. Design . Wayfinding. Signage

ABSTRACT 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS 

App – abreviatura da terminologia inglesa application, com contexto 
de aplições informáticas para dispositivos móveis.

Caractere – letra, número, símbolo ou espaço entre letras que com-
põem uma fonte tipográfica. 

Cartografia – ciência que representa um conjunto de elementos grá-
ficos representativos de um território/espaço.

Direcionadores – suportes físicos com inscrições que indicam 
direções.

Espaçamento – espaço entre linhas de caracteres/palavras/frases.

Família de suportes – conjunto de suportes de informação infor-
mativa/direcional que assumem entre si um conjunto de semelhanças 
formais, de forma a serem reconhecidas como integrantes de um 
conjunto.

Fonte tipográfica – conjunto de caracteres que assumem um estilo 
com especificidades em comum.

Ícone – signo visual representativo de um objeto/situação/ação.

Layout - terminologia inglesa referente à disposição organizativa de 
elementos gráficos numa determinada superfície.

Letras soltas – letreiro composto por letras individuais associado a 
estabelecimentos.

Letreiro – suporte identificativo ou publicitário associado a 
estabelecimentos.

Kerning – processo de ajustamento dos espaços entre carateres.

Morfologia (do território) – processo de análise da estrutura de um 
terreno/território.

Mupi -   acrónimo de origem francesa para mobiliário urbano para 
informação.

Olho da letra – área em branco existente no interior de um caractere.

Onomatopeia – criação de palavra que procura imitar e reproduzir 
um som. 
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Orografia – conceito inerente à descrição geográfica do relevo de 
um território.

Ortofotomapa – mapa produzido através de uma fotografia aérea.

Pictograma – desenho ou figura sintetizada nas formas que repre-
senta ou ilustra um objeto/situação/ação.

Programa – conjunto de ações que definem uma estratégia de imple-
mentação de um projeto.

QRcode - sigla para Quick Response, sistema idêntico a um código de 
barras, que, ao ser lido, contém informação passível de ser direciona-
da para um site, através de uma aplicação móvel.

Semiótica – ciência que relaciona e analisa os diferentes sinais comu-
nicativos entre indivíduos.

Sinalética – conjunto de sinais integrantes de um sistema de comu-
nicação visual e sinalização. 

Topografia -  representação visual da configuração de um terreno/
território.

Totem – dispositivo físico vertical associado a sistemas de sinalética 
ou a marcos urbanos. 
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Tendo como ponto de partida a formação em design de comunicação  
e o conhecimento adquirido no âmbito do trabalho desenvolvido no 
Departamento de Paisagem Urbana da Empresa Municipal de Urba-
nismo e Habitação de Vila Nova de Gaia, houve uma gradual sensi-
bilização para os problemas de orientação no meio de uma malha 
urbana não linear. 
Esta curiosidade intrínseca, despoletou silenciosamente o desejo de 
compreender, interpretar e intervir nas especificidades visuais do 
território de Vila Nova de Gaia que, povoado por um complexo rendi-
lhado próprio da sua identidade histórica, se apresenta inquietante e 
desafiante no âmbito do design de informação.
A dimensão investigativa focou-se primordialmente na produção de 
conhecimento novo, através da capacidade de relacionar e agregar 
o conhecimento teórico de diversas áreas convergentes através de 
uma análise e investigação holística, traduzindo-se no desenho e 
desenvolvimento de um programa/projeto materializável e exequível, 
num contexto concreto (centro histórico de vila nova de gaia) com 
viabilidade de aplicação real, através da candidatura aos fundos do 
programa Portugal Norte 2020.
Este projeto investigativo foi parcialmente inserido numa candidatura 
municipal, comprovando a validação e interesse do poder institu-
cional local no desenvolvimento de uma estratégia de comunicação 
visual para o território. Nesta proposta, assumiu a nomenclatura 
“Programa de Comunicação Visual integrada para o Centro Históri-
co” e contemplou o enquadramento na vertente imaterial, propondo 
a dinamização dos espaços (vias e arruamentos) já intervencionados 
de forma a dar consistência e eficácia do território regenerado. 
Esta candidatura assumiu integralmente os valores e ambições pre-
sentes no nosso projeto investigativo, nomeadamente promover 
e divulgar o Centro Histórico de Vila Nova de Gaia assentando na 
valorização e animação do património, no reforço da identidade, 
no incremento dos contributos à regeneração do tecido económi-
co, ao repovoamento habitacional e à melhoria da mobilidade.”2 
Neste contexto, sentiu-se a necessidade de desenvolver um sistema 
de comunicação visual urbana com forte vertente heurística.
Com a nossa investigação, pretendemos intervir e garantir as necessi-
dades de orientação na interação do peão, sendo turista ou habitante, 

Figura 1

Arquivo autor 

OBJETIVOS  
E PERTINÊNCIA

1 No contexto do Programa Operacional 

Regional do Norte com a designação: 

Planos estratégicos de desenvolvimento 

urbano: PI 6.5 (6e).

2 Anexo D01
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com os diferentes contextos espaciais, bem como promover e poten-
ciar a imagem do território, procurando traços permanentes da pai-
sagem através de uma multiplicidade de abordagens, destes aspetos 
de cariz estético, passando por hipóteses experimentais e efémeros 
ou até efetivas.
Procurámos com esta investigação e reflexão, baseadas na análise 
conceptual do espaço/paisagem/imagem da cidade, definir soluções 
metodológicas e visuais inovadoras que promovam a legibilidade e 
que reinventem o conceito de sinalética, de forma a intervir e garantir 
as necessidades de orientação na interação do cidadão com os dife-
rentes contextos espaciais.
No sentido de promover a colaboração e incitar à conscientização e 
inclusão, propusemo-nos sensibilizar quem percorre o Centro Histó-
rico para a importância de envolvimento interdisciplinar, de forma a 
contribuir em projetos de regeneração reais, partilhando boas práti-
cas e encorajando o debate. 
Ambicionámos, com esta investigação, estimular a política local, 
regional e nacional, para a importância da disciplina do design, con-
tribuindo para a qualificação de espaços e contextos patrimoniais de 
um território específico.
Finalmente, mas não com menos importância, desejamos ainda asso-
ciar a esta investigação compromissos aliados a intervenções artísti-
cas, que difundam um conjunto de coreografias urbanas de forma a 
promover e reforçar o imaginário de um espaço concreto, repleto de 
singularidades que caracterizam a sua imagem identitária.
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Considerando o âmbito anterior, enuncia-se o problema:

A massificação visual presente na forma comunicativa das cidades 
adquire na atualidade uma importância fundamental na experiência 
proporcionada ao peão na descoberta de um território especifico. 
Estas dinâmicas (des)orientativas que caracterizam as cidades, fruto 
de alguma aleatoriedade sujeita ao tempo, sobrepõem-se, por vezes, 
às especificidades identitárias dos locais.
A falta de barreiras culturais ou geográficas, é inequivocamente evi-
denciada no contexto do centro histórico de Vila Nova de Gaia, zona 
com uma peculiaridade morfológica complexa e diversificada, onde a 
profusão da imagética da cidade, muitas vezes sem coerência visual e 
funcional, se torna por demais evidente.

Em consequência da inquietação presente na enunciação do proble-
ma e no sentido de sistematizar a problemática em análise, formula-
ram-se algumas questões orientadoras e hipóteses levantadas neste 
corpo de investigação, realçando a importância do Design como 
processo, podendo melhorar a integração do cidadão, cada vez mais 
necessitado de orientação no meio urbano, saturado de informações, 
por vezes ilegíveis e desconectas.

- Perante a extrema concentração de informação, como definir os 
limites da linguagem visual na cidade?

- Como descodificar e transcrever a realidade, de forma a ser inter-
pretada através de um mapeamento cognitivo?

- Como otimizar as inovações tecnológicas permitidas e exequíveis 
num programa de wayfinding?

- Como pode renunciar a cidade contemporânea à universalidade 
visual crescente?

- Como definir uma estratégia para a identidade visual, para que o 
centro histórico de Vila Nova de Gaia seja legível pelos diversos 
públicos?

“I keep six honest serving-men (they taught me all I knew); their 
names are what and why and when and how and where and 
who. “ (Rudyard Kipling in Noble and Bestley, 2005, p.55)

QUESTÕES  
ORIENTADORAS 

DA INVESTIGAÇÃO
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Este documento investigativo assume a estruturação em três segmen-
tos teóricos basilares:

1ª PARTE: análise teórica e fundamentação clarificadora do 
estudo que conecta as questões relacionadas com a (des)orientação 
do peão num espaço, com a imagem da cidade e finalmente com 
a análise territorial de um espaço específico, integrando assim três 
capítulos agregadores de conhecimento de índole teórico e prática.
Fazemos aqui uma síntese enquadradora dos três capítulos integran-
tes da primeira parte desta investigação aplicada:

Capítulo 01. A (des)orientação da cidade
O primeiro capítulo é composto por um conjunto de reflexões que 
ambicionam realçar a tríade de personagens principais nesta investi-
gação: o espaço, na condição de personagem; o peão, na condição 
de observador/participante; a imagem da cidade, na condição de 
reflexo desta relação. Aludindo a uma dimensão conceptual, procu-
rámos uma reflexão sobre a cidade, os seus espaços e as múltiplas 
significações e interpretações que são apreendidos pelo seu observa-
dor e maior interveniente, na figura do peão, tendo em consideração 
que a definição deste programa investigativo possui a sua vertente 
pragmática associada ao utilizador/observador pedestre. Esta análise 
assume um cariz exploratório com base no pensamento intimamente 
ligado às dimensões antropológica, filosófica e arquitetónica.

Capítulo 02. A identificação da cidade
O segundo capítulo demarca a introdução dos conceitos no âmbito 
do design, enunciando o aprofundamento do conhecimento teórico 
e prático dos diversos componentes sobre as singularidades da co-
municação visual urbana, através da triangulação entre clarificação 
terminológica e origens, desenho do programa de wayfinding e espe-
cificidades dos grafismos. Assim, definimos os termos constituintes, 
a dissecação das suas componentes e recursos operativos, tendo 
sempre como referência autores determinantes na construção de 
conhecimento nesta área específica do design.

Capítulo 03. A singularidade do território
O terceiro capítulo traduz a necessidade de corporizar os pontos de 
ancoragem de um território concreto, considerando o seu património 
material e imaterial, realçando a sua identidade, a sua singularidade 
visual e contextual. Destacámos os seus elementos diferenciadores 
através da análise de documentos estratégicos e realçamos a trian-
gulação entre objetos de estudo diferenciados contidos no contexto 
da ação territorial. A focalização nestes objetos de estudo teve como 
propósito a sua implantação numa linha temporal sequencial e a sua 
representatividade distinta no sentido em que se poderá traduzir em 
intenções práticas distintas. Neste contexto, os três objetos de estudo 
constituintes representam um elemento construído atual, o teleféri-
co, representativo do momento atual, um local histórico, o estaleiro 
dos barcos rabelos, representativo do passado e um percurso pe-
donal, aludindo a uma experiência futura.

ESTRUTURA 
DA TESE 
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2ªPARTE: estruturação tripartida onde é efetivada a abordagem 
metodológica, a definição e categorização dos casos de estudo consi-
derados imperiosos para esta investigação e a apresentação do plano 
estratégico projetual. 
Explanamos aqui uma síntese enquadradora dos três capítulos inte-
grantes da segunda parte deste projeto investigativo:

Capítulo 04. Metodologia aplicada
O quarto capítulo expõe o quadro metodológico decorrente deste 
modelo investigativo aplicado, estando assente em três momentos 
distintos. É desta forma definido pela triangulação de metodolo-
gias vigentes utilizadas pelos técnicos e teóricos relevantes nesta área 
do conhecimento, pela definição da estruturação da metodologia 
sustentada para a nossa investigação.

Capítulo 05. Casos de estudo
O quinto capítulo faz referência ao campo da definição de casos de 
estudo, sendo apresentada primeiramente a variante multi-caso de 
100 projetos integradores da componente empírica e teórica assentes 
numa taxonomia de variáveis que, numa segunda fase, é subdividida 
em sete categorias diferenciadas pelos parâmetros: sistemas urbanos, 
identidade gráfica, identidade cromática, identidade formal/ material, 
integração e sustentabilidade, intervenção efémera, intervenção de 
media/meios. Numa terceira fase aclarada uma abordagem incisiva 
a três casos de estudo relevantes em cada um dos sete parâme-
tros definidos. Na abordagem conclusiva é efetuada a observação 
comparativa e verificação de resultados decorrente desta indagação 
metodológica, com capacidade de identificar matrizes classificativas.

Capítulo 06. Derivas visuais - o projeto
O sexto capítulo constitui a efetivação formal e visual do aprofunda-
mento de toda a investigação produzida, apresentando e refletindo 
o projeto desenhado e desenvolvido com base no conhecimento 
adquirido ao longo deste programa investigativo. Na apresentação e 
desenvolvimento das derivas visuais do projeto, são destacados três 
subcapítulos, nomeadamente a definição estratégica de intervenção 
(walkingaia), as especificidades do projeto, onde se encontram as 
tipologias associadas  aos grafismos, à informação e ao hardware 
(suportes) e a concretização das intervenções no território.

3ªPARTE: apresentação e discussão dos dados resultantes, ques-
tões relevantes para investigações futuras e conclusões, com tradu-
ção nos três capítulos de cariz conclusivo, que poderão ser aplicadas 
em contexto real. 

Capítulo 07. Análise e validação dos resultados.
O sétimo capítulo representa a efetivação do projeto investigativo, 
onde se destaca nesta investigação aplicada modelada, a apresenta-
ção dos resultados e processos de validação inerentes.
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Capítulo 08. Questões relevantes para investigações futuras
O oitavo capítulo reúne os argumentos passíveis de serem utilizados 
em investigações futuras, tendo em consideração as condicionantes 
verificadas e a amplitude do conhecimento desenvolvido.

Capítulo 09. Conclusões
O nono capítulo pode ser traduzido no conjunto de argumentações 
finais que ambicionam sintetizar o conhecimento gerado, de cariz 
inovador e relevante, capazes de serem considerados como contribu-
tos científicos na área do design em contexto real. Procura-se, neste 
capítulo final, evidenciar a efetividade de um projeto científico com 
capacidade de implementação e concretização.

Bibliografia
É apresentada uma lista estruturada de referências a livros ou outros 
documentos que contribuíram para a elaboração da tese.

Anexos
Não sendo considerado um capítulo, é onde está depositado todo o 
arquivo documental detentor de informações relevantes que gravi-
tavam paralelamente à configuração linear do tom discursivo desta 
investigação aplicada. Nestes documentos, encontram-se pequenos 
textos auxiliares, documentação visual e esquemática consequente 
do processo investigativo.
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Figura 2

Arquivo autor
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Perante uma investigação aplicada a um território concreto e real, 
procurámos analisar e refletir sobre a problemática da imagem e 
orientação da cidade, de forma a desenvolver uma intervenção, na 
área do design de informação, consciente dos ritmos históricos, pa-
trimoniais e intrínsecos à paisagem, conjugando assim o plano das 
perceções, representações e emoções.
Na triangulação temática do design, paisagem urbana e geografia 
visual, destacámos abordagens e reflexões conceptuais de urbanistas, 
geógrafos, filósofos, sociólogos, arquitetos, artistas e designers, no 
sentido construir um corpo teórico válido e pertinente, que nos per-
mita, através de uma análise de cariz exploratório, definir estratégias 
e soluções metodológicas e visuais inovadoras, no âmbito teórico 
e processual, que promovam a legibilidade do espaço da cidade ao 
cidadão. 
Estabelecemos assim um lastro narrativo, ao longo deste capítulo, 
através da relação triádica das figuras principais nesta investigação, 
o espaço (cidade), na condição de personagem, o peão, na condição 
de observador e a imagem da cidade, na condição de reflexo desta 
relação entre espaço e peão.

“(...) a cidade contemporânea atinge assim uma forma domina-
dora, uma escala visual cujo domínio o homem não pode contro-
lar, (...). E porque cresce em ritmo quase louco, não é mais possí-
vel impor um sistema de relações coerente entre os seus espaços 
organizados e ela constitui assim mais uma soma de espaços do 
que um todo estruturado, em que se misturam e confundem fun-
ções, em que a desordem é soberana. (...).“ (Távora, 2006, p.35)

Sendo o espaço urbano cada vez mais complexo, provocador dos 
sentidos e da memória, há uma crescente necessidade de orientação. 
Mas para nos sentirmos orientados, como definimos este espaço de 
ação tangível, ator da nossa narrativa investigativa?

Os espaços do espaço

Procurando estabelecer conexões temporais sobre o conceito de es-
paço, relembramos as palavras de Michel Foucault, no contexto da 
publicação “Des espaces autres” de 1967, onde refere que “a época 
atual seria talvez antes a época do espaço. (...) época do simultâ-
neo, estamos na época da justaposição, na época do próximo e do 
longínquo, do lado a lado, do disperso. (...) um momento em que 
o mundo se experimenta (...) como uma rede que liga pontos e que 
entrecruza a sua meada.” (Foucault, 2005, p.243)
Com estas afirmações, Michel Foucault, em 1967, na tentativa de 
analisar o espaço em que a realidade se esgota, apresentou a noção 
de heterotopia3, sítio ou lugar onde residem e são refletidas várias 
realidades. O espaço é interpretado pelo autor como o elemento 

A (DES)ORIENTAÇÃO 
DA CIDADE

1.1 
O ESPAÇO NA 

CONDIÇÃO DE  
PERSONAGEM 

3 O conceito de heterotopia de Foucault 

traduz-se na identificação espaços 

paralelos, constituídos por diversas 

camadas que possuem diferentes 

significados ou conexões com outros 

lugares. (Foucault; 2005)
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definidor da época pós-moderna, e que a rede de intersecções de 
vivências é enriquecida pelo tempo. Este espaço dá lugar ao sítio, 
sendo este definido pelas inúmeras relações de proximidade entre 
elementos. O sítio por sua vez é local de armazenamento de dados 
resultantes das memórias, onde circulam elementos distintos, codifi-
cados aleatoriamente ou segundo classificações simples ou múltiplas. 
Dá ainda um enfoque ao espaço da nossa perceção primária, dos 
nossos sonhos e paixões, uma vez que considera que estes encerram 
em si qualidades intrínsecas. 
Para Foucault ou é “(...) um espaço ligeiro, etéreo, transparente, ou 
então é um espaço obscuro, (...)“ imperfeito e inibidor  dos movi-
mentos, ressalvando que “(...) não vivemos no interior de um vazio, 
que se coloria de diferentes cambiantes (...), num vácuo capaz de 
ser preenchido por diversas tonalidades, “(...) vivemos  no interior de 
um conjunto de relações que definem colocações irredutíveis umas 
às outras e de não sobreposição absoluta.”. (Foucault, 2005, p.245)
É através destas sobreposições, onde se invertem e se espelham 
relações, que Foucault nos apresenta (por oposição à noção de uto-
pia, sempre irreal, com relação direta ou invertida com o espaço real), 
a heterotopia, contra-sitio, espaço real, espécie de utopia realizada, 
formada na fundação da sociedade. Lugares fora de lugares apesar 
de poderem ser definidos geograficamente. 
O autor refere o espelho como representação da fusão dos dois es-
paços: uma utopia, um lugar sem lugar algum; e uma heterotopia 
, uma vez que o espelho existe na realidade, e exerce um tipo de 
contra-acção à posição ocupada. Assim o espelho, como heteroto-
pia, transforma o lugar instantâneo de reflexão, num espaço a um só 
tempo absolutamente real, associado ao espaço circundante e abso-
lutamente irreal, uma vez que para que haja perceção desse espaço 
real é necessário transpor o ponto virtual do lado de lá.
E como símbolo máximo da heterotopia apresenta-nos o barco “(...) 
um pedaço flutuante de espaço, um lugar sem lugar, que vive por 
ele próprio, que é fechado sobre si mesmo e entregue ao mesmo 
tempo ao infinito do mar (...) é a heterotopia por excelência (...). 
Nas civilizações sem barcos, os sonhos esgotam-se, a espionagem 
substitui-se à aventura, e a polícia aos corsários”. (Foucault, 2005, 
pp.251-252).
Não poderia haver pensamento que se pudesse justapor melhor a 
esta cidade ribeirinha, onde os barcos flutuam diariamente como pe-
daços de necessidades, sonhos e desejos.
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Considerando, para além da simultaneidade e sobreposições de es-
paço apresentado por Foucault, a vivência de uma realidade espa-
cial em permanente mutação, a cidade, outrora detentora de uma 
organização estrutural delimitada, encontra-se agora, de acordo 
com Álvaro Domingues (2009), diluída nos seus contornos e na sua 
identidade. Reflete um espaço “desconfinado” e fragmentado. Onde 
outrora tudo era legível, surgem agora espaços expandidos e difusos. 
A cidade esbate-se de um ponto específico para uma mancha difusa, 
inserida no mapa.
Enfatizamos ainda o conceito de não-lugares de Marc Augé (2010), 
onde os espaços construídos configuram os espaços mais caracterís-
ticos da globalização. Neste sentido, é possível considerar que este 
conceito de espaço ajustado reflita e reproduza a ideia de um novo 
estilo preocupado com as novas necessidades dos espaços globais 
estandardizados, universais e neutros. Estes não-lugares estão, no 
entanto, repletos de memórias fugazes e individuais, são locais de 
multiplicação de referências imaginárias, por entre as concentrações 
urbanas. É nestes espaços impessoais, sem identidade singular, onde 
a solidão é único fator de semelhança, que surgem as palavras que 
através das suas rígidas instruções definem o tempo do presente.

Figura 3

estaleiro, arquivo Gaiurb
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“(...) as suas instruções de uso em suma, que se exprimem se-
gundo os casos de maneira prescritiva (“tomar a fila da direita”), 
proibitiva (“proibido fumar”) ou informativa (“está a entrar no 
Beaujolais”) e que recorre ora a ideogramas mais ou menos ex-
plícitos e codificados (...)”. (Augé, 2010, p.81)

São estes os espaços de ação do design de informação que pretende-
mos investigar. Locais vividos na ânsia do presente, no medo do atra-
so, repletos de ordens e informações sem rosto através de “injunções, 
dos conselhos, dos comentários, das “mensagens” transmitidas pe-
los inumeráveis “suportes” (painéis, ecrãs, cartazes) que fazem parte 
integrante da paisagem contemporânea,”. (Augé, 2010, p. 81)

A sua identidade

“(…) a cidade não conta o seu passado, contém-no como as 
linhas da mão (…)”. (Calvino, 2006, p.14)

Admitindo que “as características identitárias de um local, decorrem 
da forma como a população se relaciona (...) e se apropria do es-
paço, originando padrões de vida específicos” (Brandão et al., 2002, 
p.35), como se refletem na configuração desta nova realidade?
Antoni Roselló (in Brandão & Remesar, 2000) antevê um cenário plu-
ral, como o somatório de diversos extratos que compõem a sua forma 
global, constantemente inacabada, e que torna a cidade cada vez 
mais complexa, devido ao eclodir de novas atividades, serviços e tec-
nologias, traduzindo-se assim num território de grande concentração 
de informação e acessibilidade. Considera também que a cultura do 
espaço urbano promove e atribui a verdadeira dimensão da cidade, e 
que para adquirir essa dimensão são necessários diversos elementos 
que tornem a sua superfície num suporte apropriado para múltiplos 
usos. Surgem assim elementos que permitem duas formas. Por um 
lado, os que permitem resolver a enorme procura de espaços de lazer 
e de comunicação, que poderiam ser traduzidos na gama de mobiliá-
rio urbano, compreendido como componentes estandardizados, efé-
meros, úteis e práticos. Por outro lado, existem acessórios com uma 
carga mais simbólica, e relativamente aos quais questiona a função 
que desempenham no contexto do espaço público.

“Os locais memoráveis são aqueles que traduzem uma interação 
equilibrada entre o homem e o meio, ostentando uma identida-
de singular que as pessoas reconhecem facilmente.” (Brandão & 
Remesar, 2002, p.35)

É nesta memorabilidade “do contável e do incontável”, de acordo 
com Bartolomeu Paiva (2012), que nos é revelada a identidade dos 
espaços, “(...) nas entrelinhas da sua tecitura material e imaterial – 
no fluir coletivo das multidões, na triste passividade do solitário, no 
património que reconta sem tempo a sua história a quem passa, ou 
daquele cujo destino lhe doou o abandono.” (p. 39).
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Corroborámos ainda a explanação, alusiva ao espaço identitário, de 
Ricardo Campos (2011) no sentido em que evoca o espaço como 
possível criador de uma cultura visual individual e identitária, através 
das suas marcas individuais, próprias de “um território complexo e 
polifónico” (p.15).
Nesta complexidade inerente ao território espacial destacamos, como 
não podia deixar de ser, a abordagem de Kevin Lynch (2003), quan-
do infere que “a cada instante existe mais do que a vista alcança, 
mais do que o ouvido pode ouvir, uma composição ou um cenário 
à espera de ser analisado”. Sendo estes cenários analisados à luz 
interpretativa de cada cidadão, que por sua vez assume “numerosas 
relações com algumas partes da sua cidade e a sua imagem está 
impregnada de memórias e significações” (p.11).

“Today everything that derives from history and from historical 
time must undergo a test. Neither “cultures” nor the “consciou-
sness” of peoples, groups or even individuals can scape the loss 
of identity that is now added to all other besetting terrors…. 
nothing and no one can avoid trial by space.” (Henri Lefebvre4 
 in Burgin 1996, p. 23)

Estas memórias e significações resultantes da individualidade do 
observador/peão, podem ser, ou não, fomentadas pela coesão do 
espaço envolvente, pelo espaço público, urbano, comum a todos, 
sejam habitantes ou visitantes. 

O espaço público/comum

“É nos espaços públicos que a vida urbana, e tudo o que a di-
ferencia de outros tipos de existência colectiva, alcança a sua 
expressão máxima.” (Bauman, 2006, p.67)

Assume-se assim a importância do espaço público, de uso amplifica-
do, como elemento central para a atribuição de significado à nossa 
explanação. São espaços fulcrais, traduzidos na materialidade física 
que permitem, amplificam ou minimizam as relações sociais existen-
tes na cidade.

“the public place is a series of instantaneous events which accede 
to the notable in a flash so vivid, so tenuous that the sign does 
away with itself before any particular signified has had the time 
to “take.” (Barthes, 1989, p.108)

Neste contexto, realçamos a definição de espaço comum, destacada 
por Stavros Stavrides (2017), que nos remete para um espaço criado 
por quem o vivencia, “onde pessoas diferentes encontram espaço 
comum para habitarem”, distinguindo-o de espaço público, “contro-
lado por uma autoridade que dá a permissão de uso, sob certas 
condições”.
Stavrides reforça a necessidade de espaços inclusivos, abertos à 
fruição não formatada e instituída, assumida por quem os habita e 
percorre.

4 Henri Lefebvre, the prodution of space, 

Oxford and Cambridge (Massachusetts), 

Basil Blackwell, 1991, p. 416, 

(In Burgin, 1996)
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“écrire l’espace public” consiste également à introduire de la sin-
gularité – n’ayons pas peur du mot –, de la poétique, de l’atmos-
phère. Cet élément insaisissable qui doit à la fois faire sens et lui 
échapper.“ (Baur, 2012, p.22)

Ruedi Baur (2012) enfatiza a atribuição e criação de um espaço co-
mum para quem o vivencia, como resposta à questão como “escrever 
o espaço público?”, remetendo-nos também para a importância de 
dar significado à cidade e aos seus utilizadores, desde o desenvolvi-
mento de projetos. Refere ainda que o espaço público merece uma 
explicação, uma narração, assumindo ser esta a dar-lhe o próprio sig-
nificado. Baur salienta o facto de este ser o caminho que o designer 
deve assumir como missão, de forma a ultrapassar os simples grafis-
mos, centrada na capacidade de tornar o espaço legível, de forma a 
expressar a distinção entre a temporalidade e a sustentabilidade no 
espaço público, encenando a máxima funcionalidade de se colocar 
no lugar do seu utilizador. Sustenta aqui a importância de criar la-
ços sociais, criando consistência visual, coordenando os elementos 
sem apagar a sua singularidade de forma a desenvolver um projeto 
participativo. 
A legibilidade de um espaço marcadamente visual deve demonstrar 
também, de acordo com Campos, Brighenti & Spinelli (2011) a sua 
cultura visual, a sua diversidade etnográfica social e cultural expres-
sando-se “à superfície visível da cidade” (p.15).
Assumimos assim a noção de necessidade de recuperar as coreogra-
fias urbanas, destacada por Paiva (2012), manifestando o compro-
misso necessário entre arte e design no espaço público, uma vez que 
“constituem manifestações incontornáveis que pontuam e valorizam 
o imaginário das cidades, reforçam a identidade dos contextos nos 
quais resta sempre a expectativa de os podermos encontrar e com 
eles interagir na multideterminação dos seus efeitos.” (p.65).
Estas análises serão futuramente aprofundadas num contexto proje-
tual destacadas no capítulo seguinte, no âmbito da análise processual 
do designer e no capítulo 6, na definição do projeto.

Adotámos, neste capítulo, o papel de personagem representada pelo 
conceito de espaço, no entanto, torna-se necessário realçar, por 
um instante que seja, a diminuição da sua importância no contexto 
sociológico trazida pela obra metafórica “modernidade líquida” de 
Zygmunt Bauman (2001). Aqui, o espaço é-nos apresentado como 
uma entidade neutra, contendo uma identidade e história mínimas, 
sendo um palco sujeito à propensão para a mudança orgânica, fluída, 
rápida e de forma imprevisível.
Conscientes desta abordagem sociológica relevante para a análise 
do espaço, avançamos, no entanto, para as particularidades contidas 
neste espaço atual, flexível e mutante. Assim, de acordo com Rena-
to Miguel do Carmo (In Campos, Brighenti & Spinelli, 2011, p.45), 
podemos inferir a capacidade de condensação de todas as “contra-
dições inerentes à condição humana”, sendo estas comprimidas “em 
perímetros de um espaço geográfico limitado”, avançando para os 
conceitos inerentes à sua boa forma.
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A sua boa forma 

“the city is like a large house and the house like a small city” 

(Leon Battista Alberti in Burgin, 1996, p.142)

Na abordagem de Lynch (2003) é notória a importância de sentido de 
lugar como espaço qualificado, enriquecido pela própria experiencia-
ção do mesmo. O autor, focando-se na problemática da orientação, 
amplifica o vínculo entre o lugar e quem o percorre.
Lynch refere que a qualidade formal de um espaço assume influência 
direta na saúde dos seus utilizadores, associando a vitalidade de um 
ambiente à sua capacidade de suportar a saúde física e mental e o 
bom funcionamento biológico dos indivíduos, assim como a sobrevi-
vência da espécie. Esta analogia com um ecossistema está refletida na 
definição das cinco dimensões de performance avaliativas do espaço 
urbano:
1. Vitalidade, dimensão paralelamente associada às suas funções 

vitais, necessidades biológicas e, sobretudo à garantia de sobrevi-
vência da espécie. 

2. Sentido, dimensão no contexto da adequação entre o ambiente, 
as capacidades sensoriais e mentais dos utilizadores e sua cons-
trução cultural, associado à clareza, estruturação e diferenciação 
no contexto espacial e temporal.

3. Adequação à escala, dimensão no âmbito da compatibilidade das 
formas e capacidades dos espaços, vias e equipamentos, à quan-
tidade de ações que os utilizadores realizam.

4. Acesso, dimensão que se traduz na capacidade de aceder às diver-
sas atividades, serviços e lugares.

5. Controlo, dimensão categorizadora do grau de uso e acesso aos 
espaços e atividades inerentes, incluindo a sua capacidade de al-
teração por parte dos seus utilizadores.

As definições apontadas por Lynch estabelecem parâmetros gerais 
para interpretação e julgamento da qualidade dos espaços urbanos 
do ponto de vista de sua apropriação e uso.

“(...) muitas vezes interpretada como dispersão caótica de coisas 
e pessoas, de práticas e de economias, a cidade contemporânea, 
nas diversas escalas do espaço físico, social, econômico, institu-
cional, político, cultural, caracteriza-se por um mesmo grau de 
fragmentação, produto de racionalidades múltiplas e legítimas, 
mas muitas vezes sobrepostas umas às outras, com limites invisí-
veis e difíceis de superar”.  (Lynch, 1981, p.56)
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Figura 4

Arquivo Gaiurb
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Sendo uma investigação/ação interventiva no espaço físico real, des-
tacamos o papel primordial da figura fulcral a quem se destina toda a 
investigação, o peão.
O peão assume inúmeros papéis, o turista, o habitante, o contempla-
tivo e até o desportista.
Nesta abordagem específica, recorremos à confrontação entre uma 
referência ao peão no seu estado mais conceptual do séc. XIX, o 
flâneur de Charles Baudelaire (flores do mal, 1857), recuperado por 
Walter Benjamim e Guy Debord nos estudos patentes na primeira 
metade do séc. XX, à abordagem de Kevin Lynch, Allan Jacobs, Fran-
cesco Careri, Michel Certeau e Christian Nold à luz de conceitos de 
orientação cognitiva e emocional e de sentido de lugar, que terminam 
no peão da época presente, contendo as novas preocupações peran-
te a atualidade.

Na interpretação da imagem e espaço da cidade, são inúmeras as 
referências à necessidade de contrariar a excessiva orientação do 
peão, incitando à deambulação pela cidade. Há deste modo uma 
necessidade inata e de confronto interior na noção de deriva e de 
desorientação.
Nesta explanação conceptual, os maiores inspiradores e pioneiros 
neste campo de reflexão são Walter Benjamim, Charles Baudelaire 
e Guy Debord, realçando ainda a visão do surrealista André Breton.

“Deriva Modo de comportamiento experimental ligado a las con-
diciones de la sociedad urbana; técnica de paso fugaz a través 
de ambientes diversos. Se utiliza también, más particularmente, 
para designar la duración de un ejercicio continuo de esta expe-
riencia”. (Breton, 1958, In Careri, 2014, p.78)

Fazendo a apropriação conceptual de Guy Debord (1958), sobre o 
termo ‘deriva’, apreendemos a conexão implícita entre um com-
portamento lúdico-construtivo e a consciência dos seus efeitos psi-
cogeográficos5, transformando a ideia clássica de expedição numa 
aproximação da ideia de deambulação.
Neste contexto, na atividade de deriva, o peão deixa-se guiar pelas 
dinâmicas geográficas bem como pelas atrações e encontros que aí 
se processam.
Para Debord, a abordagem conceptual da ‘deriva’ implica contornos 
psicogeográficos inerentes à cidade, revelados pelas correntes cons-
tantes, pontos fixos e vórtices que recomendam o desencorajamento 
de entrada e saída de certos locais. Esta ideia abarca simultaneamente 
a noção de deixar seguir e a sua contradição: o domínio das varia-
ções psicogeográficos pelo conhecimento e cálculo das suas inúmeras 
possibilidades. Esta definição conceptual, vendo associada alguma 
dimensão lúdica coletiva, encerra em si uma vontade investigativa, 
no decurso de uma deambulação, sendo passível de se caracterizar 
como uma construção e experimentação de novos comportamentos 
incutidos numa vivência alternativa da cidade.

1.2 
O PEÃO 

NA CIDADE

1.2.1 
A DERIVA 

NA CIDADE

5 Segundo a definição inscrita na 

Internationale Situationniste representa 

o estudo sobre os efeitos precisos 

do meio geográfico, condicionado 

ou não conscientemente, sobre o 

comportamento afetivo dos indivíduos. 

(In Internationale Situationniste, núm. 1, 

París, 1958, Teoría de la deriva y otros 

textos situacionistas sobre la ciudad, 

MACBA/Actar, Barcelona, 1996),
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Auxiliando-nos na desconstrução do movimento físico e psicológico 
inerente ao conceito da deriva, salientamos o estudo por parte de 
Francesco Careri (2014), através da sua obra Walkscapes, que desen-
volve uma explanação sobre a atividade de andar como constituindo 
uma prática estética. Segundo o autor, a deriva consistia numa leitura 
subjetiva da cidade, iniciada pelos surrealistas, realçando que Debord 
propunha transformá-la num método objetivo de exploração da cida-
de, onde o espaço urbano era um terreno passional objetivo e não 
apenas subjetivo e inconsciente. Debord considerava que já não era o 
momento de celebrar o inconsciente da cidade, mas sim experimen-
tar e construir soluções sobre a realidade quotidiana, agindo em vez 
de sonhar. 
Podemos então analisar este conceito como possuidor de uma ação 
fugaz, de um instante imediato para ser vivido no presente, sem se 
preocupar com sua representação e sua preservação no tempo. Era 
uma atividade estética concordante com a lógica Dada da anti-arte, 
segundo Careri (2014).
A duração média indicada por Debord seria compreendida pelo pe-
ríodo de um dia, e apesar de se poder efetuar esta deambulação 
sozinha, considerava o agrupamento de duas ou três pessoas mais 
frutuoso, uma vez que a análise e consciencialização de um pequeno 
grupo trariam impressões diferenciadas, tornando passível uma análi-
se conclusiva mais objetiva.
O território onde decorreria a deriva poderia ser limitado ou vago, 
dependendo do seu propósito, o estudo do território ou a capacidade 
de desorientação emocional.
Com este propósito foram definidos inúmeros registos, mapas (mapas 
mentais) que se traduzem nos levantamentos pioneiros das articula-
ções psicogeográficas de uma cidade moderna. Nestes levantamentos, 
com o auxílio de mapas, fotografias aéreas e derivas experimentais, 
Debord realça a possibilidade de análise de eixos de passagem, saí-
das e instrumentos de defesa, implícitos no desenho dos mapas de 
influência, delineando não continentes, como as primeiras cartas de 
navegação, mas territórios onde a arquitetura e o urbanismo revelam 
a sua essência mutável. 

“La tierra, bajo mis pies, no es más que un inmenso periódico 
desplegado. A veces pasa una fotografía, es una curiosidad cual-
quiera y de las flores surge uniformemente el perfume, el buen 
perfume de la tinta de imprimir”. (Breton, in Careri, 2014, p.69)

Deriva diferente de deambular

Ainda de acordo com Guy Debord (1956) há uma separação clara en-
tre os conceitos de deriva e deambulação, uma vez que enquanto que 
deriva está ligada indissoluvelmente ao reconhecimento dos efeitos 
da natureza psicogeográfica e à afirmação de um comportamento 
lúdico-construtivo, (cedendo até às requisições do terreno, ficando o 
peão sob o domínio das variações psicogeográficas), a deambulação, 
contrariamente, pressupõe todos os aspetos vinculados às noções 
clássicas de viagem e passeio. 
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“the street becames a dwelling for the flâneur, he is as much at 
home among the façades of houses as the citizen is in his four walls.  
To him the shiny, enameled sign business are at least as good a  
Wall ornament as na oil painting is to a bourgeois in his salon”. 
(Benjamin6 in Burgin, 1996, p.142)

Assim, num processo analítico sequencial, retrocedemos no tempo, 
evidenciando, ao de leve, o conceito de deambulação incutido na 
obra de Baudelaire, realçado por Walter Benjamim.
A ação de deambular pela turbulência das multidões da cida-
de e observando as suas idiossincrasias, provenientes dos pró-
prios pensamentos e sentimentos sem, no entanto, o flâneur 
 se encontrar realmente envolvido ou entrar em ação. 
Aqui, neste conceito, depreende-se que a deambulação do peão con-
siste num voyeurismo passivo e imaginativo.
O termo flâneur7, destacado por Baudelaire (1996) surge num contex-
to histórico de revolução industrial de inúmeras mudanças na cidade, 
passível de produzir significativas alterações à vivência burguesa, 
levando alguns autores a questionar as ideias estéticas vigentes na 
altura, no sentido de serem adequadas ao dinamismo da nova so-
ciedade emergente e moderno. Assim, este peão singular, o flâneur, 
tinha como ambição caminhar, observar e imaginar, sem, contudo, 
se imiscuir na ação da cidade, sendo apenas um espectador capaz de 
captar e descrever as novas dinâmicas da cidade. Neste contexto, po-
demos afirmar que Baudelaire estaria apenas interessado em imprimir 
a imagem da cidade, da multidão e das novas dinâmicas resultantes, 
relatando os seus sons e as suas agitações. O olhar deste peão não 
se prendia com a geometria e organização física da cidade e das 
suas ruas, prendia-se sim pela experiencia vivida no ato de caminhar, 
deambulando, como observador desapegado.

“(...) é um imenso júbilo fixar residência no numeroso, no ondu-
lante, no movimento, no fugidio e no infinito. Estar fora de casa, 
e, contudo sentir-se em casa onde quer que se encontre; ver o 
mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mun-
do, (...)”. (Baudelaire, 1996, p. 22)

Não é possível falar da importância da deambulação sem referir Cesá-
rio Verde, o poeta da cidade, o verdadeiro flâneur. 

Vê-se a cidade, mercantil, contente: madeiras, águas, multidões, 
telhados!, (...)”. (Cesário Verde, 1878 – poema cristalizações)

Embora a cidade referida seja Lisboa, a descrição é uma autêntica 
fotografia do Centro Histórico de Gaia.
Consideramos assim a hipótese de haver uma nova abordagem de 
deambulação, instalada nos tempos de hoje, nomeadamente com 
o uso das novas tecnologias e aplicações, onde o flâneur de hoje 
percorre o caminho real e digital, diversas vezes em simultâneo, na 
procura de conhecimento, inspiração ou simplesmente voyerismo.

6 Walter Benjamim na obra “Charles 

Baudelaire: A Lyric poet in the Era of High 

Capitalism”

7 Flâneur, conceito que provém do 

termo francês flâner. Sendo a expressão 

originalmente usada por Charles 

Baudelaire no séc. XIX, que se caracteriza 

por expressar uma ação de carácter 

deambulatório em contexto citadino.
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Walkability

Após um recuo na linha temporal, repleta de um espírito reflexivo e 
conceptual, avançamos ainda no âmbito da deriva pela cidade aos 
conceitos atuais e vigentes.
Aqui verificamos a importância crescente de recuperar a memória da 
deambulação atrás mencionada, visível na gradual necessidade de 
colocar na agenda política e social a necessidade de simplesmente 
andar, usufruir a cidade a pé. 
Neste âmbito surge-nos mais uma expressão inglesa que na tentativa 
de tradução, pode carecer do seu sentido principal de coesão, walka-
bility, uma vez que se considera ser mais do que apenas a capacidade 
de andar.
Neste sentido, este conceito, amplamente associado à noção atual de 
smart cities, cidades inteligentes, é aqui brevemente escrutinado por 
Allan Jacobs (1995) e por Mário Alves (Ramos & Alves, 2010), com o 
auxílio a documentos estratégicos orientadores europeus.
Segundo Jacobs (1995) o conceito de andar, como atividade, walkabi-
lity, assenta em quatro condições primordiais: deve possuir utilidade; 
deve garantir segurança; deve ser confortável; deve possuir interesse 
relevante no processo. Estas premissas assentam assim na necessida-
de de alertar para a dignificação da atividade do peão ao longo de um 
percurso, procurando evidenciar a necessidade de garantir o simples 
ato de “andar” pela cidade.
Pormenorizando um pouco mais o intuito de Jacobs (1995), a sua pes-
quisa comparativa entre quarenta cidades do mundo inteiro, permite 
apresentar um modelo de percurso/via ideal para a ação de andar. A 
malha urbana ideal pode assim ser representada por vias pequenas, 
que dificultem a velocidade das viaturas, com quarteirões pequenos, 
de forma a dar sentido de segurança e comodidade, e construções 
envolventes dignas de interesse arquitetónico ou histórico. 
Esta análise de Jacobs (1995) vem, de certo modo, validar e confirmar 
o espaço por entre o qual o peão pode deambular no nosso contexto 
concreto investigativo, uma vez que reflete a malha urbana ideal para 
uma plena deambulação no contexto atual.
Assegurando a extrema atualidade política da presente temática, evi-
denciamos, a título de exemplo, a definição do conceito walkability 
pelo Comité Consultivo de Planeamento de Londres. Este documento 
estratégico descreve com cinco “C” os parâmetros avaliativos que um 
território deve conter no conceito de walkabilty: 
Conectada - A rede pedonal deve estar conectada a fatores atrativos, 
como intercâmbio de transportes públicos, casas, locais de trabalho e 
destinos de lazer, acrescido à complexidade de conexão entre rotas. 
Traduz-se numa melhoria assinalável para a lógica e a coerência da 
rede pedonal. 
Convivial – a atividade de andar deve assumir-se como atividade agra-
dável em termos de interação com as pessoas e o ambiente natural e 
construído, significando uma redução significativa na poluição visual de 
uma cidade, problemas que reduzem a qualidade do ambiente envol-
vente e impedem a criação de espaços públicos de alta qualidade.
Conspícua - As vias e espaços públicos devem ser seguros e con-
vidativos, com cuidados com a iluminação, visibilidade e vigilância. 

Figura 5

deambular

arquivo autor
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Incluindo a disponibilidade de melhores sistemas de orientação e 
sinalética, significando ruas mais seguras.
Confortável - a atividade de andar deve ser feita de forma mais 
agradável através do cuidado com os diferentes pavimentos, paisa-
gens naturais e arquitetónicas atrativas e através de uma eficiente 
adaptação dos arruamentos e controle de trânsito, significando a 
dignificação e manutenção de percursos, que tornam a esfera pública 
um lugar mais confortável para se estar.
Conveniente – devem ser criadas rotas e ambientes que concorram 
com outras opções menos sustentáveis para viagens curtas através de 
ambiente de jornada maior e maior prioridade pedestre. 
A este documento acima enunciado, juntamos a estratégia do um 
projeto europeu de avaliação da capacidade de andar, walkability, nas 
cidades europeias, designado por COST 358 – Pedestrian Quality Needs. 
Este projeto, financiado pela União Europeia, de acordo com Mário Al-
ves (Anexo E07), membro da organização, pretende identificar as neces-
sidades concretas dos peões em meio urbano, de forma a ser garantida 
uma mobilidade segura e agradável, evidenciando o valor acrescentado 
de uma abordagem sistémica por oposição a uma abordagem sectorial. 
Aqui, o principal objetivo é a produção de conhecimento sobre as neces-
sidades qualitativas dos peões e sobre a forma como essas necessidades 
se relacionam com intervenções estruturais e funcionais, com a criação 
e regulação de políticas públicas de apoio aos movimentos pedonais 
nos países europeus envolvidos no projeto. 

“Ao longo da maior parte do século XX, a emoção não foi digna 
de crédito nos laboratórios. Era demasiado subjectiva, dizia-se. 
Era demasiado fugidia e vaga. (...) A emoção não era racional, 
e estudá-la também não era. (...) Nos últimos anos, tanto a neu-
rociência como as ciências cognitivas abraçaram finalmente a 
emoção. Uma nova geração de cientistas transformou a emoção 
no seu tema preferido.” (Damásio, 2013, pp.59-61)

Os mapas da deriva
Ainda sob a análise da abordagem de Guy Debord, e através de Fran-
cesco Careri (2014), fazemos uma breve referência às deambulações 
que nasceram através da ideia de formalizar a perceção do espaço 
pelo cidadão sob a forma de mapas influentes. Estes mapas, eviden-
ciados na cartografia Situacionista de Guy Debord, são associados à 
visão de uma cidade líquida, contendo variações da perceção obtida 
através do ambiente urbano, procurando compreender as pulsões 
que a cidade causa nos afetos dos transeuntes. Assim, de acordo com 
Careri (2014), André Breton acreditava na possibilidade de elaboração 
de mapas onde os lugares desejáveis fossem registados a branco, os 
evitáveis a cor preta e as restantes áreas que oscilavam entre sen-
timentos de atração e repulsa seriam representados pela cor cinza.  
O autor refere ainda que os surrealistas estavam convencidos de que 
o espaço urbano podia ser atravessado como a nossa mente, que 
podia revelar uma realidade que não é visível na cidade.

1.2.2. 
A CARTOGRAFIA 

COGNITIVA 
E EMOCIONAL 
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O Guide Psychogéographique de Paris (1957) surge assim como um 
mapa desdobrável para ser distribuído aos turistas, no contexto de 
promover a noção de perda. Debord usa neste documento descritivo, 
mas repleto de simbolismo, o imaginário do turismo. É-nos apresenta-
da uma cidade de Paris em fragmentos, cuja unidade desmembrada, 
na qual é passível de serem reconhecidos escassamente algumas por-
ções do seu centro histórico, como que flutuando num espaço vazio. 
Aqui, o observador/turista apreende algumas setas unificadoras das 
unidades fragmentadas, fixadas de acordo com relevos psicogeográ-
ficos instituídos. 
Nesta abordagem conceptual, a cidade torna-se personagem à luz de 
uma examinação de cariz experiencial subjetiva, provocando no seu 
observador/turista o confronto com os outros, os afetos e paixões 
que surgem mediante a vivência de determinados lugares. 

Figura 6

Guia da psicogeografia de Paris 

Fonte: http://www.macba.cat/en/guide-
-psychogeographique-de-paris-discou-
rs-sur-les-passions-de-lamour-pentes-
-psychogeographiques-de-la-derive-et-lo-
calisation-dunites-dambiance-3779
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Neste seguimento surge-nos o mapa mais relevante elaborado por 
Debord, o Naked city, (1957) onde Careri (2014) salienta a inten-
ção de evidenciar a noção de nudez da cidade, perante a atividade 
constituinte da deriva. Surge aqui uma descontextualização dos bair-
ros, como manchas gráficas à deriva num espaço branco, onde as 
constantes tensões emocionais e afetivas denotam aproximações e 
afastamentos físicos, como consequência de  estados de ânimo expe-
rimentais. Visualmente não são demarcados percurso interiores entre 
bairros, sendo as setas os fragmentos de todos os possíveis desvios, 
trajetórias pelo vazio, mentais entre as memórias e as ausências.

“Entre los barrios fluctuantes se encuentra el territorio vacío de 
las amnesias urbanas.” (Careri, 2014, p.86)

O objetivo maior de Debord consiste assim na criação de unidade da 
cidade apenas através do resultado da conexão de memórias frag-
mentadas. Neste sentido, a cidade é passível de criar uma paisagem 
psíquica construída através da ligação com fragmentos esquecidos, 
ou deliberadamente eliminadas. Aqui estão representados os vórtices 
afetivos ambicionados pela deriva. O próprio termo “ir à deriva” trans-
porta-nos para uma analogia duplamente náutica, de acordo com 
Careri (p.86), uma vez que está patente na liquidez implícita da água, 
como na designação da parte alongada da quilha que permite lidar 
com as correntes a fim de aproveitar a sua energia e definir a direção. 

“Lo racional y lo irracional, lo consciente y lo inconsciente han 
hallado en la palabra ‘deriva’ un territorio de encuentro.“ (Careri, 
2014, p.86)

Figura 7

The Naked City, Guy Debord 

Fonte:  http://www.frac-centre.fr/
collection-art-architecture/debord-guy/
the-naked-city 64.html?authID=53&en-

sembleID=705



SINGULARIDADES DA COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA NO TERRITÓRIO | Alexandra Cabral30

Cartografia emocional

Após uma análise aos elementos primordiais e experimentais dos 
mapas de Debord, vindos do conceito de Deriva, não podemos deixar 
de salientar, a continuação desta temática, embora em moldes con-
ceptuais distintos, na atualidade, nomeadamente através de Christian 
Nold (2009) que encerra na sua reflexão a mesma preocupação com 
a individualidade da observação do peão, com a sua multiplicidade 
de sensações.

“(…) perhaps, the most important aspect of Emotional Cartogra-
phy is the way in which it creates a tangible vision of places as a 
dense multiplicity of personal sensations, which we are not nor-
mally aware of. The complexity and diversity of these experiences 
presents a fundamental challenge to all our formal notions of 
representational politics.” (Nold, 2009, p.10)

O autor, tal como Debord no seu tempo, procura reunir o conhe-
cimento aglutinador através da participação de diversos quadrantes 
do conhecimento científico e do meio artístico, numa simbiose que 
procura respostas de âmbito comportamental e sensorial, para uma 
investigação dos fatores relevantes para uma maior vivência do espa-
ço público pelo peão. 
Nold procura, com as suas pesquisas de carácter experimental, ma-
pear as próprias sensações de um peão, num percurso concreto, 
através de um projeto inicial denominado BioMapping, envolvendo 
dezasseis países. Este projeto surge como uma reação crítica à domi-
nância da tecnologia cada vez mais intrusiva e presente na vivência de 
um espaço. A referida investigação procura estabelecer implicações 
envolvidas na criação de tecnologias que permitem fixar, visualizar e 
partilhar a imagem da cidade.
Fazendo um paralelismo com o mapa de André Breton, que avançava 
com a definição de uma tipologia assente na cor de um troço de um 
trajeto, (branco/cinza/preto) consoante a experiência de atração ou 
repulsa, também Nold ambiciona traduzir em dados visuais as emo-
ções do peão, passíveis de serem observados no Google Earth. Este 
procedimento assenta assim num objeto de mediação único entre os 
sentimentos do peão e o espaço, mais especificamente na concretiza-
ção de dados analisados via satélite. 
Aqui os dados são capazes de gerar um novo parâmetro de conheci-
mento visual, na combinação entre dados biométricos e a sua posição 
geográfica, podendo representar uma performance tecnológica de 
cariz experiencial, contudo com objetivos investigativos, tal como a 
definição do conceito da deriva de Debord.
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Figura 8

Christian Nold, emocional map. 
Cidade Fulham

Fonte: www.softhook.com

Figura 9

Christian Nold, emocional map. 
Cidade de Greenwich

Fonte: www.softhook.com
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Geografia emocional

“The emotional geographies of our lives are dynamic, transfor-
med by our procession through childhood, adolescence, middle 
and old age.” (Davidson, Bondi & Smith, 2005, p.1)

Procurando circunscrever os parâmetros primordiais que levam à 
observação do peão de um espaço, debruçamo-nos sobre a análise 
de Liz Bondi (Davidson, Bondi & Smith, 2005) no que respeita ao 
conceito de geografia emocional, em que a substância do nosso pas-
sado, presente e futuro é afetada pelas nossas emoções. As nossas 
recordações do passado ou sensações do presente e futuro poderão 
assumir um padrão brilhante, claro, obscuro ou negro, consoante o 
nosso equilíbrio emocional.
Nesta perspetiva, de que forma podemos articular e compreender a 
complexidade destas paisagens emocionais? O conceito de geografia 
emocional ambiciona assim a análise da emoção, no âmbito experi-
mental e conceptual, através da mediação sócio-espacial, descons-
truindo os estados mentais subjetivos interiorizados. Desta forma, há 
uma íntima preocupação com a relação emocional entre o indivíduo e 
o meio envolvente e a sua representação geográfica emocional.
Segundo a autora, é notória a ligação dos centros urbanos a senti-
mentos de ansiedade ou excitação, onde é suposto haver uma predis-
posição para uma experiência agitada; por oposição, a idealização de 
espaços rurais ou afastados da área urbana traduz-se em sensações 
de descontração, tranquilidade e calma. 
É neste espaço concreto de ação que pretendemos agir com a nossa 
investigação de cariz prático e experiencial, tornando-se evidente a 
necessidade de considerar a própria carga emocional, consciente ou 
inconsciente, com que o observador/peão interpreta e imprime num 
território específico.

Orientação espacial

Na sequência das duas apreciações anteriores, no âmbito do ma-
peamento afetivo e geografia emocional, avançamos agora para a 
formulação de pressupostos no contexto do conhecimento espacial 
do peão. 
Recuperamos assim as deduções de Kevin Lynch (2003) que expõem 
a íntima ligação entre reconhecimento espacial e o mapeamento 
cognitivo, assumindo-se este como representação mental do territó-
rio. Seguindo esta desconstrução conceptual, este mapa surge como 
coesão entre a informação interna sobre uma determinada área e 
a sua relação espacial. Como tal, e seguindo ainda Lynch (2003) na 
criação de uma imagem da cidade, através do seu mapeamento, são 
destacados pelo autor os cinco componentes base como metodologia 
de aprofundamento de estudo, nomeadamente: vias; limites; bairros; 
cruzamentos; pontos relevantes. Esta categorização foi pensada com 
o intuito de diferenciar percursos, a sinalizar cruzamentos e destacar 
potenciais pontos focais e marcos urbanos, no sentido de ajudar a 
conceber sistemas mentais de referência geográfica e a localizarem-se 
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no território. O autor observa deste modo, a capacidade de marcação 
de todos estes elementos num mapa individual do observador, neste 
caso o peão, não num mapa impresso, mas sim numa ausência de 
materialidade assente na capacidade intelectual e cerebral de cada 
observador.
Os mapas mentais, ou cognitivos, são dinâmicos, contrariamente aos 
impressos, uma vez que a informação vai sendo adicionada à medida 
que é apreendida. Esta apreensão é adquirida por diversas fontes 
visuais externas, quer seja a própria paisagem, marcos urbanos, quer 
pelas imagens gerais adquiridas num local privilegiado onde é possí-
vel abarcar a perspetiva da área.
A discussão sobre qual a precisão destes mapas mantem-se aberta, 
uma vez que tal como vai sendo adicionada informação, também vai 
sendo esquecida ao longo do percurso. Alguns especialistas questio-
nam se a informação obtida por seguir rotas se traduz num grande 
contributo para os mapas mentais. 
De acordo com John Rocsin (1977), a capacidade de orientação ba-
seia-se no mapeamento mental de determinado espaço ou contexto 
e a habilidade de esta ser recordada ou recuperada a qualquer mo-
mento, considerando que a natureza da interação do leitor com esse 
contexto é determinante para inclusão da informação selecionada no 
mapa mental. 
Assim sendo, o autor enumera alguns fatores determinantes para 
que o leitor obtenha a informação desejada, sendo preponderantes 
a qualidade de informação, o estímulo e a habilidade de apreensão. 
Enquanto que o desempenho do leitor em áreas familiares depende 
do fator repetição, em áreas desconhecidas esse desempenho depen-
de maioritariamente da criação de esquemas mentais aos quais se 
possa referir. Resulta desta análise que à medida que o mapa mental 
se torna exato, o leitor sente conforto, segurança e capacidade para 
aumentar a sua velocidade.

“Good orientation improves performance and helps develop self 
confidence - both basic elements in mobility.” (Rocsin, p.33)

Rocsin (1977) refere ainda a noção de timing, como sendo uma ati-
vidade sensorial central, uma vez que se traduz na velocidade com 
que é executada uma tarefa com o objetivo de produzir resultados 
com a máxima eficácia. Este aspeto é fulcral no âmbito da mobilidade 
num determinado território, uma vez que o tempo possui uma grande 
importância no atravessamento de ruas, na localização dos edifícios, 
na estimativa de distância e no uso de transportes públicos.
Esta noção de timing, será aprofundada no capítulo seguinte (2.2.1), 
no âmbito do plano da perceção do peão no processo.



SINGULARIDADES DA COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA NO TERRITÓRIO | Alexandra Cabral34

Encarando um fragmento da cidade como ponto de partida para a 
investigação proposta, importa referir que já em 1960 Kevin Lynch 
(2003) defende que o design da cidade representa uma arte temporal 
cujos ritmos se adequam aos momentos e aos indivíduos, cuja tradu-
ção imediata é a inversão, interrupção e abandono do seu crescimen-
to sequencial. 

“Uma estrutura física viva e integral, capaz de produzir uma ima-
gem clara, desempenha também um papel social. Pode fornecer 
a matéria-prima para os símbolos e memórias colectivas da co-
municação entre grupos. (…) A cidade é potencialmente o sím-
bolo poderoso de uma sociedade complexa. Se for bem desen-
volvida do ponto de vista óptico, pode ter um forte significado 
expressivo.” (Lynch, 2003, p.15)   

                                                                                  
De acordo com Lynch (2003), a imagem surge como a perceção 
mental de uma combinação de sensações experienciadas durante 
a observação e vivência de um contexto espacial. Como tal, assu-
mindo a individualidade de cada observador, confrontamo-nos com 
a subjetividade da perceção humana refletida numa diversidade de 
imagens, destacadas pela uma representação das características indi-
viduais, os contributos sociais, culturais no campo do conhecimento 
e aprendizagem. 

“parece haver uma imagem pública de qualquer cidade que é a 
sobreposição de muitas imagens individuais”. (Lynch, 2003)

No sentido de provocar a reflexão sobre a imagem da cidade, faz sen-
tido encará-la como obra artística tradutora de um mundo tal como 
ele é mais do que um puro facto objetivo, possuidor de consciência 
(Berger, 2004).
A imagem, ao corporizar um modo de ver individualizado onde a 
capacidade de abstração específica de cada um se traduz através da 
imaginação de cada um (Flusser, 2010), permite reconstruir as duas 
dimensões abstraídas da imagem, no sentido de codificar as “quatro 
dimensões em símbolos planos”.
Analisando as imagens à luz da semiótica, partindo do pressuposto 
que a comunicação se define como uma produção e troca de sig-
nificados, todo o cidadão interpreta uma imagem, através de um 
olhar contaminado pela sua experiência cultural, possuindo um papel 
ativo, tornando a interpretação numa prática dinâmica. As imagens 
veiculam assim significado percetível pelos sentidos de cada um, tor-
nando-se alvo de um reconhecimento comum ou não. 
Encarando a desigualdade no domínio dos códigos, de acordo com os 
referenciais históricos e culturais, observamos na imagem publicitária 
a tentativa máxima de alcançar o seu público, concebida para a efi-
cácia intuitiva, sobrecarregada de alusões, citações e metáforas, com 
um alcance iconoclasta determinante.
Neste sentido, quanto maior a partilha de códigos e sistemas de sig-
nos, entre cidadãos, maior é a proximidade de significados comuns, 
dando forma à relação triangular, ou interação dinâmica, entre signo, 
cidadão (leitor) e realidade externa, defendida por Charles Peirce 
(2008) para definir o modelo necessário ao estudo da significação.

1.3. 
A IMAGEM CITADINA 
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Interessa analisar o seu movimento aparente, o movimento na sua 
ausência (Aumont, 2002), e enaltecer a capacidade de reconhecimen-
to da imagem, através de uma consciência percetiva.
No momento atual, onde a imagem prolifera no quotidiano num flu-
xo desmedido, é fundamental ressalvar o prazer da imagem, a sua 
pregnância ideológica e o prazer de acrescentar algo de novo aos 
restantes objetos do mundo.
Seguindo a perspetiva de Ruedi Baur (2004), é necessário um esfor-
ço para definir a imagem da cidade, cada vez mais igual a todas as 
outras. É essencial resistir à unificação visual e ao anonimato univer-
sal, através nomenclaturas claras, identificação de locais específicos 
e singulares, reclamando espaços públicos para que sejam vividos e 
personificados, fazendo frente ao território impessoal. 
Baur (2004) considera elementar a criação de espaços contextuali-
zados com o meio e costumes envolventes, de forma a serem uma 
mais-valia para a cidade contemporânea. Refere que tudo se deve 
desenvolver para que haja consistência cultural, social e visual. A 
identificação, os sistemas direcionais, a comunicação, o design do 
espaço urbano, devem ser sistematizados e definidos em conjunto, 
tornando um espaço específico legível, interessante e de modo a ser 
usufruído por todos.
Ao analisar a imagem da cidade atual, será necessário identificar quais 
as formas de apropriação do território, quais os novos elementos de 
contemplação, observar espaços que permanecem através do tempo 
e acima de tudo analisar a interação do cidadão com os diferentes 
contextos espaciais. 
Neste sentido, como analisamos a realidade paralela entre mapas 
geográficos e mapas mentais/cognitivos? Como descodificar a reali-
dade versus memória mental?

“The world is complex, dynamic, multidimensional; the paper is 
static, at. How are we to represent the rich visual world of expe-
rience and measurement on mere flatland?”. (Tufte, 1990, p.9)

Na dinâmica de análise da imagem da cidade, vários autores recorrem 
à analogia entre cidade e texto, bem como à representação do utiliza-
dor/turista/observador à imagem do leitor. Na tentativa de dar corpo 
a este lastro conceptual, salientamos a análise de Michel de Certeau 
(in Clark & Brody, 2009), que enfatiza o percurso de descoberta da 
cidade/texto pelo peão através do andar, e a denominação do lugar 
com características hipertextuais por Álvaro Domingues.

“(...)as ruas como páginas escritas: a cidade diz tudo o que de-
vemos pensar, faz-nos repetir o seu discurso (...).” (Calvino, 2002, 
p. 18)

Regressando às abordagens contemporâneas, segundo Michel de 
Certeau, a forma elementar de experienciar a cidade surge através 
do andar, “the walk”. Nestes percursos, programados ou deambula-
tórios, o peão segue o “texto” urbano, denso ou estreito, inúmeras 

1.3.1. 
CIDADE COMO TEXTO
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vezes sem o conseguir apreender. Faz muitas vezes uso dos espaços 
sem os decifrar, apenas sentindo-os. Estes percursos entrelaçados 
têm correspondência a poemas não reconhecidos em que cada peão 
surge como elemento assinalado por muitos outros, eludindo a legi-
bilidade do território.
Certeau (Clark & Brody, 2009) procura identificar as práticas estranhas 
ao espaço geográfico e geométrico das construções visuais e teóricas, 
através da referência a uma “outra espacialidade” (referência a “ano-
ther spatality” de Merleau–Ponti, presente na obra Fenomenologia da 
perceção, 1999), uma experiência antropológica, poética e mítica do 
espaço, e a uma mobilidade opaca, difusa e cega, características da 
cidade agitada atual, fazendo referência a uma cidade migratória ou 
metafórica que desliza para o texto claro da cidade planeada e legível.
Esta análise conceptual de Certeau tem início ao nível do solo, e dos 
passos dados pelo peão, metaforicamente comparado à apreensão 
táctil e apropriação cinestésica dos movimentos.
Neste contexto metafórico enfatizada por Certeau, o ato de percorrer 
é para o sistema urbano o que o ato de falar representa para a lingua-
gem. Surge como um processo de apropriação do sistema topográfi-
co por parte do peão (da mesma forma como o orador se apropria e 
assume a linguagem); é uma atuação espacial do lugar (assim como 
o ato de fala é uma interpretação acústica da linguagem), implicando 
relações entre posições diferenciadas, e entre “contratos” pragmáti-
cos na forma de movimentos (assim como a enunciação verbal é uma 
alocução, coloca outro oposto ao orador e coloca contratos entre 
interlocutor em ações). 
Nesta desconstrução do discurso, o peão transforma cada significan-
te espacial em algo diferente. Uma vez que se por um lado o peão 
atualiza apenas algumas possibilidades fixadas pela ordem construí-
da, por outro aumenta o número de possibilidades, através da criação 
de atalhos e desvios, através de uma seleção. 

Segundo Bartolomeu Paiva (2012) “É a cidade, cuja imagem passou a 
conviver com uma semântica efémera, agitando as novas linguagens 
do tecno-digital, autónomas ou sobrepostas sobre cenários patrimo-
niais que alteram as relações de aproximação entre espaço e tempo, 
pela (re)criação de novas imagens e de novos rituais urbanos.” (p.63).
Nesta continuidade, e de acordo com Álvaro Domingues (2013), a 
cidade deve ser analisada à luz de uma geografia hipertextual, onde 
não há lugar a taxonomias fixas, nem narrativas fechadas, devendo o 
território ser apreciado como hipertexto, onde as diversas unidades 
de informação ajudam e amplificam a forma, tornando-se links pro-
dutores de sentido.

“the world is a labyrinth that must be unravelled, a text that must 
be deciphered. Each individual scrutinizes it as his life unfolds.” 
(Moles, 1989, p.129)

Ainda no campo da leitura da cidade, aprofundamos o conceito de 
legibilidade destacada por Kevin Lynch (2003), no sentido do desenvol-
vimento da imagem de um território específico. Esta noção de legibilida-
de não é mais do que a facilidade de perceção do espaço. O desenho da 

Figura 10
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cidade, que para o autor representa uma arte temporal onde os ritmos 
se adequam aos momentos e aos indivíduos, possui como característica 
fundamental na sua estruturação a legibilidade, no sentido de ser com-
preendida através de uma estruturação global viva, integral e coerente, 
criadora de símbolos reconhecíveis e memórias coletivas (Lynch, 2003). 
Segundo Abraham A. Moles (1989), na análise da legibilidade de um 
ambiente concreto, é possível proceder à analogia a uma página imen-
surável e indefinida que se desenrola à nossa volta, no sentido em que é 
capturado o conhecimento dela, no nosso campo de consciência como 
moldura onde as ações são inscritas. Neste caso “action landscape” 
- um texto sem limites, decifrável em que as letras impressas são os 
elementos da estrutura e os signos reconhecíveis, sendo as frases suces-
sivos “decors” da nossa deambulação, que ao desdobrar-se, formam o 
verdadeiro contexto individual de vida, como a leitura do mundo. 
Há aqui um paralelo entre leitura do texto e da paisagem. A caminhada 
individual é deste modo condicionada pela paisagem imediata que ro-
deia o peão, onde confrontado com duas perspetivas diferentes e con-
traditórias, escolhe o seu caminho ao longo de um campo com múltiplas 
opções. Tal como num texto, cabe ao designer pontuar e uniformizar o 
discurso da paisagem envolvente, para que seja percorrido pelo peão de 
forma coerente e sem hesitações ou sobressaltos. (Moles, 1989)

Ainda dissecando a cidade com se de um texto se tratasse, realçamos 
a visão ao nível do chão, evidenciada por Renato Miguel do Carmo (In 
Campos, Brighenti & Spinelli, 2011). Aqui é passível analisar os seus 
movimentos concretos e a sua essência multicolor, como um “espaço 
mosaico”, repleto de unicidades e irregularidades inerentes à sua textu-
ra, digno da sua diversidade e essência heterogénea, sendo “a cidade 
como um espaço de deslumbramento, que vale pela especificidade e 
pela singularidade que encerra.” (p.47) 
Nesta abordagem analítica ao nível do chão é destacada a importância 
do olhar, a observação por parte do peão, a sua perceção e interio-
rização, que segundo Carmo (In Campos, Brighenti & Spinelli, 2011) 
“deixa-se levar pela urgência do efémero, daquilo que pode acabar a 
qualquer momento e que, por isso, é necessário registar, tomar nota 
para depois revelar” (p.47).
Assumimos aqui, corroborando as reflexões de Certeau (Clark & Brody 
2009) e Carmo (In Campos, Brighenti, & Spinelli 2011), as duas visões da 
cidade, topograficamente opostas, uma ao nível do chão, capaz de ir re-
velando todas as particularidades do espaço, outra a um nível elevado, 
enfatizando a visão de um mapa (imagens poderosas e aglutinadoras), 
de um organismo dinâmico, dissociado das suas singularidades terrenas 
e simbólicas. Sendo que para um correto e minucioso escrutínio é fun-
damental a aproximação à visão através do olhar, não descurando, no 
entanto, a subida ao nível superior, assumindo assim a dicotomia entre 
realidade e projeção de uma imagem da cidade. 

Figura 11
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Figura 12

Malha de telhados. Arquivo Gaiurb.
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O conceito de paisagem surge-nos no processo de análise concep-
tual, intrinsecamente conectada ao espaço e imagem da cidade, uma 
vez que a noção de paisagem pode traduzir a imagem de um espaço 
específico. 
Neste percurso investigativo, temos como objetivo a necessidade 
de promover e potenciar a imagem do território, procurando traços 
permanentes da paisagem através de uma abordagem estética, expe-
rimental e efémera.

“Só a paisagem como lógica visual serve de sistema estruturan-
te de identidades individuais e locais, proporcionando um olhar 
com uma outra escala capaz de identificar uma geografia. (...) as 
narrativas visuais podem servir de plataformas estruturantes da 
geografia visual de uma região.“ (Rangel, 2009, p.43)

A filosofia da paisagem de georg simmel 

Neste contexto debruçamo-nos sobre a impressão da cidade pelos 
sentidos, através da perspetiva de Georg Simmel (2009), sobre a pai-
sagem, como resultante do processo espiritual e visual de união de 
elementos. Esta, tal como uma biblioteca, não é constituída por livros 
isolados, mas antes pelo “conceito unificador” que os aglomera, re-
fletindo a paisagem uma obra pictórica onde “sobressai da pura im-
pressão das coisas naturais singulares” (2009, p.8). Simmel introduz 
a disposição anímica à paisagem, “um entrelaçamento do dado com 
a nossa criação, e que nenhuma comparação mecânica consegue 
expressar” (2009, p.15).

A paisagem como teatro de eugénio turri

Aliamos a esta análise o conceito de “paisagem como teatro” de 
Eugénio Turri (in Serrão, 2011), para quem o homem detém a duplici-
dade de ator e espectador, o elemento participante e observador do 
território específico. Turri define a paisagem como iconema, onde os 
valores culturais e históricos definem a identidade territorial. Numa 
abordagem semiótica, as perceções, emoções e representações 
sobrepõem-se à morfologia e espacialidade particular do lugar. A 
intervenção do ator como espectador permite a intervenção cons-
ciente e alicerçada no respeito dos ritmos da natureza e do homem, 
simultaneamente. 
Realçamos também a definição da cidade de Lynch (2003), quando 
refere que “Os elementos móveis de uma cidade, especialmente as 
pessoas e as suas atividades, são tão importantes como as suas 
partes físicas e imóveis. Não somos apenas observadores deste es-
petáculo, mas sim uma parte ativa dele, participando com os outros 
num mesmo palco.” (pp.11-12).
Na continuidade deste paralelismo conceptual da paisagem da cidade 
ao teatro, realçamos por fim o conceito inferido por Fabio La Rocca 
de teatro de imagem (Campos, Brighenti & Spinelli, 2011), quando 

1.3.2. 
A PAISAGEM 
COMO TEATRO 
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refere a submersão do homem pelo “fluxo contínuo e descontrolado 
de imagens que contaminam toda a vida social” (p.52), fazendo re-
ferência a uma paisagem cinematográfica, que abarca e funde os ele-
mentos arquitetónicos a todo o espectro publicitário e identificativo, 
concebendo e refletindo “uma imagem textual, uma pele simbólica 
de comunicação urbana com uma atração multissensorial” (p.59).

Visão geográfica integradora

“A cidade é um discurso, e esse discurso é verdadeiramente uma 
linguagem: a cidade fala aos seus habitantes, nós falamos a 
nossa cidade, a cidade onde nós nos encontramos simplesmen-
te quando a habitamos, a percorremos, a olhamos.” (Barthes, 
1987, p. 187)

Importa realçar, na conjugação de temáticas presentes na análise da 
cidade como território dotado de características singulares e extrema-
mente visuais, a visão geográfica integradora pioneira em Portugal de 
Orlando Ribeiro. 
A sua obra refletiu e impulsionou um modo novo de observar a realida-
de territorial, nomeadamente através da introdução do fator humano 
como elemento central para a compreensão geográfica, assumindo 
assim a necessidade de ser entendida como síntese de muitas rea-
lidades, nomeadamente conhecimentos de História, Antropologia e 
Etnografia. Esta forma diferenciada de observar é definida como fruto 
de um espírito humanista, que permitiu alargar horizontes da discipli-
na, complementando-a com fundamentos de formação naturalista.
A sua visão no âmbito geográfico distingue-se pela defesa da integra-
ção dos aspetos físicos, culturais e sociais com a entidade geográfica 
do objeto de estudo. 

“as viagens …, por excelência, os elos que nos revelam as suas 
preocupações sociais com os territórios e povos estudados, e 
nos transportam à sua sensibilidade como fotógrafo, ao “fundo 
mágico da sua personalidade”, à qualidade literária da sua pro-
sa…oferece-nos leituras de muitos lugares do Mundo em que a 
observação científica não se desliga da natureza como um todo, 
dos costumes, da arte e, sobretudo, do elemento humano.” 
(Ribeiro, 2016)   

Os seus cadernos de campo, sendo simples blocos de notas preen-
chidos pela informação visualizada, traduzem a análise detalhada e 
singular da sua observação peculiar e focada no âmbito humanista. 
Estes cadernos tornam-se elementos cruciais e privilegiados para a 
própria dissecação da metodologia processual de Orlando Ribeiro no 
trabalho de campo, conjugando com os seus hábitos e percursos, de 
forma análoga à exploração dos materiais manuscritos existentes no 
arquivo de um escritor.
A relevância do espólio imagético de Orlando Ribeiro, concilia a varie-
dade e valor informativo, com a qualidade artística subjacente da sua 
obra. A importância deste autor tornou-se também relevante para o 
reforço da metodologia de investigação, suportando a necessidade 
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de uma forte observação territorial, inserindo o fator humano como 
elemento diferenciador e identitário.

“A minha Geografia humana – ou antes, a face humana da  
Geografia – é feita com todos os sentidos: a visão que abrange 
os conjuntos e discerne e analisa pormenores significativos, o 
ouvido que surpreende o tilintar distante do rebanho ou o ba-
rulho agressivo da circulação mecânica… o odor inconfundível 
dos bazares muçulmanos… os sabores da cozinha popular…” 
(Ribeiro, 2016) 

O primeiro capítulo é composto por um conjunto de reflexões que 
ambicionam realçar a tríade de personagens principais nesta investi-
gação: o espaço, na condição de personagem; o peão, na condição 
de observador; a imagem da cidade, na condição de reflexo desta 
relação. 
Aludindo a uma dimensão conceptual, procurámos uma observação 
sobre a cidade, os seus espaços e as múltiplas significações e interpre-
tações que são apreendidos pelo seu observador e maior intervenien-
te, na figura do peão, tendo em consideração que a definição deste 
programa investigativo possui a sua vertente pragmática associada ao 
utilizador/observador pedestre. Esta análise assumiu um cariz explo-
ratório com base no pensamento intimamente ligado às dimensões 
antropológica, filosófica e arquitetónica.
Introduzindo a primeira personagem, o espaço, constituinte do nosso 
corpo teórico, procurámos ancorar perspetivas conceptuais especula-
tivas que nos validassem a sua importância, como conceito e como 
realidade, no sentido de nos tornar atentos às suas singularidades.
Referenciámos, num primeiro momento, os espaços simultâneos e 
sobrepostos característicos das heteropia de Michel Foucault (2005), 
considerámos os não-lugares de Marc Augé (2009), espaços impes-
soais, mas repletos de memórias fugazes, e constatámos a vivencia 
atual numa realidade espacial difusa nos seus limites, tal como desta-
ca Álvaro Domingues.
Num segundo momento, e considerando uma abordagem sequencial, 
introduzimos brevemente o conceito de espaço público, evidenciado 
por Zigmunt Bauman (2006), destacando a sua importância primor-
dial como coletor de uma existência coletiva. Assim, fomos levados 
à denominação substituta “espaço comum”, evidenciada por Stavros 
Stavrides (2017), onde assumidamente é passível de uma organização 
pelos seus utilizadores, pela própria cidade, e não apenas pelas auto-
ridades que o regulam. Aqui, e em concordância com Stavrides, Rue-
di Baur (2012) destaca a importância de escrever o espaço público, 
dando ênfase ao projeto participativo. Neste espaço público/comum, 
marcadamente visual surgiu a necessidade de evidenciar a diversida-
de etnográfica social e cultural, reforçando a nota dada por Ricardo 
Campos (2011), sendo complementada pelas coreografias urbanas 
necessárias, passiveis de vocalizar visualmente o próprio imaginário 
das cidades, corroborando a análise de Bartolomeu Paiva. No entanto 

1.4. 
SÍNTESE 
CONCLUSIVA
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não deixámos de referir a característica inerente de neutralidade do 
espaço de Zigmunt Bauman (2000), como palco sujeito à mudança 
fluida e imprevisível, inerente ainda à sua definição de Modernidade 
Líquida. Assim, neste espaço de contradições, focámo-nos na defini-
ção espacial concreta de um espaço geográfico definido.
Concluindo, destacámos num terceiro momento a necessidade de 
observar a sua boa forma, remetendo-nos para o cariz avaliativo defi-
nido por Kevin Lynch (2003), onde são destacadas as cinco dimensões 
de performance avaliativas de um espaço urbano, nomeadamente a 
vitalidade, sentido, adequação à escala, acesso e controlo.

Avançando para a segunda personagem, o peão, este surge-nos na 
condição de observador, e acima de tudo na condição de figura cen-
tral do nosso processo investigativo, uma vez que a nossa missão, 
ao tentar amplificar a legibilidade de um espaço, dotando-a de uma 
capacidade de comunicação efetiva, é que este seja bem apreendido 
pelo leitor/peão.
Para tal fundamentámo-nos nas possibilidades orientativas que o peão 
poderá consubstanciar, o seu percurso deambulatório, ou à deriva 
(atentos à diferenciação entre os dois conceitos), recorrendo às obras 
primordiais de Charles Baudelaire através de Walter Benjamim (1989), 
e a definição de mapa cognitivo e cartografia emocional passíveis de 
serem dissecadas, com o intuito de substanciar o conhecimento sobre 
estas ações.
Assim, partindo do conceito de deriva, anunciado por Guy Debord 
(1958), procurámos cimentar o corpo teórico com algumas bases re-
ferentes à orientação de cariz experiencial, através de uma espécie de 
deambulação investigativa, onde apesar da irreverência e liberdade de 
movimentos, havia uma vontade de recolha de dados empíricos e sen-
soriais capazes de se traduzirem em narrativas únicas e conscientes das 
emoções do seu observador/peão.  Aqui houve, no entanto, a destrinça 
do conceito de deambular, no sentido de serem conscientemente reco-
nhecidos os efeitos psicogeográficos latentes de um espaço, contraria-
mente ao conceito de deambulação clássico de Baudelaire, assumido 
como simples atividade de voyerismo passivo e de cariz imaginativo.  
Avançámos assim, através de um momento regressivo na linha tem-
poral para a análise da origem conceptual do conceito de deambu-
lação trazido por Baudelaire, dissecado por Walter Benjamim, onde 
contemplamos a essência do peão assumindo a personagem de flâ-
neur citadino, observador da vivência e turbulência da cidade do séc. 
XIX de forma desprendida e desapegada, fazendo lembrar o citadino 
moderno e apoplético de Cesário Verde, a quem a tessitura da cidade 
fazia libertar um interior depressivo. 
Fazendo, no entanto, um pequeno parêntese na abordagem concep-
tual, e acelerando até aos tempos de hoje, introduzimos o conceito 
de walkability, estrangeirismo que simplesmente representa a atividade 
natural do peão, andar, no sentido em que traduz numa crescente preo-
cupação política europeia, e que se ajusta à nossa necessidade de inserir 
este ator principal, desta investigação, na realidade atual da cidade. 
Com esta breve abordagem, validámos não só a pertinência do espaço 
concreto a investigar, o centro histórico de vila nova de gaia, como 
também a própria temática relacionada com o peão e a cidade.
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Partimos sequencialmente para a cartografia cognitiva e emocional, 
onde fizemos uma breve alusão ao grafismo patente no mapa desen-
volvido por André Breton e onde destacámos, através da interpretação 
de Francesco Careri, a criação por parte de Guy Debord dos mapas 
influentes, (nomeadamente o Guide Psychogéographique de Paris e 
o Naked City) associados à visão de uma cidade líquida, procuran-
do compreender e representar as pulsões da cidade, conscientes da 
componente psicogeográfica, através das suas fragmentações e setas 
representantes de eixos de força impregnados de tensão, e simbo-
lismo. Encontrámos aqui as forças antagónicas numa representação 
do território, onde o racional e o irracional se encontram perante a 
palavra deriva.
Como consequência, progredimos para uma breve análise que incide 
no conceito atual de mapa emocional, desenvolvido por Christian 
Nold, onde fazemos o paralelismo com o objetivo implícito da deriva 
de Debord, ao considerarmos estas pesquisas representativas de per-
formances tecnológicas de cariz experiencial, imbuídas de objetivos 
investigativos e analíticos. Estes mapas representam assim, através de 
um dispositivo mediador entre as emoções do peão e a morfologia do 
espaço concreto, um conjunto de dados visuais pertinentes para um 
maior conhecimento da relação emocional do peão com o espaço.
Ainda sobre o mapa cognitivo, como representação mental do territó-
rio, destacámos primeiramente a abordagem de Liz Bondi (Davidson, 
Bondi & Smith, 2005), realçámos o conceito de geografia emocional, 
assumimos a impregnação no peão de toda a sua história passada 
e sensorial na observação do espaço, destacando sequencialmente 
a abordagem de Lynch e a forma como definiu uma metodologia 
associativa no sentido de estabelecer relações previsíveis entre o peão 
e o território real. Terminámos esta análise com a explanação de John 
Rocsin (1977) sobre a capacidade orientativa e os seus fatores de-
terminantes para a sua categorização, nomeadamente a qualidade 
da informação, a noção de familiaridade e a repetição, sendo esta 
temática amplamente abordada no capítulo seguinte (2.2.1).
Introduzimos por último a terceira personagem, a imagem da cidade, 
como reflexo da interação das duas personagens principais, (espaço 
e peão), tornando-se ferramenta auxiliadora à constituição do corpo 
teórico, destrinçando a íntima ligação dicotómica entre os atores 
enunciados, sendo capaz de refletir e produzir significados concep-
tuais, semânticos, simbólicos e visuais. 
Nesta abordagem analítica destacámos dois conceitos chave, a cida-
de como texto, de que forma a leitura da cidade pode ser decifrada 
pelo peão, e a paisagem (citadina) como teatro.
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“Não há, por assim dizer, um único metro de paisagem urbana 
em que não se veja o nome de uma casa, uma tabuleta, um 
letreiro de estrada, um placard publicitário, um painel para afi-
xação de cartazes (...)”. (Cullen, 2002, p.95)

Pudemos assim reavivar uma das nossas questões investigativas, uma 
vez que, sendo as cidades e espaços urbanos considerados textos 
(referido no ponto 1.2.1), e observando o recurso maciço a uma 
aglomeração de sinais, que por vezes corre o risco de anular a sua 
significação individual, pudemos assumir que a sua capacidade comu-
nicativa pode ser debatida e amplamente analisada.
Terminámos este ponto com as visões focalizadas na análise geográfi-
ca da paisagem, reportando para o nosso caso da cidade: o conceito 
de filosofia da paisagem de Georg Simmel (2009), a paisagem como 
teatro de Eugénio Turri (in Serrão, 2011) reforçada por Kevin Lynch 
(2003) e Fabio La Rocca (in Campos et al, 2011); a visão geográfica 
integradora e inovadora no contexto nacional de Orlando Ribeiro 
(2016)), com o intuito de enquadrar a própria imagem do território à 
luz de uma abordagem unificadora de conceitos, onde o fator huma-
no surgiu como elemento central para a compreensão do espaço.  É 
neste âmbito que avançámos para o capítulo seguinte, na procura de 
legibilidade das formas, dos grafismos, da sua semântica e produção 
de significados.
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Figura 16
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Avançámos neste capítulo para o corpo teórico profundamente 
conectado com os conceitos inerentes à área disciplinar do design, 
encerrando em si uma multiplicidade de conceitos, de disciplinas con-
tíguas e complementares. 
Contextualizando e corroborando a análise de David Gibson (2009), 
uma vez que as nossas cidades se encontram num nível de dilatação 
exponencial e à medida que as infraestruturas e as redes de transpor-
tes se enredam entre si, a eficácia da comunicação e identificação de 
espaços torna-se vital. Para Gibson, as comunicações internacionais 
sofisticadas, alimentadas pela explosão da internet, aumentaram as 
preocupações do ritmo global inspirando uma nova geração de desig-
ners para a mobilização, sendo que se enfrenta assim a excitante era 
da inovação tecnológica permanente, convulsão social e criatividade 
radical.
Assim, no mesmo sentido e validando a pertinência investigativa, Kea-
ne-Cowell (2013) destaca que a vivência numa era cada mais digital, 
proporcionou a habituação à circulação por entre uma multiplicidade 
de dados orientadores, ambicionando, quando nos encontramos of-
fline, uma expectativa acrescida na descoberta do destino. Quisemos 
saber onde podemos ir e como podemos ir, sendo que com o aumen-
to do trafego internacional, acresce a barreira da linguagem, havendo 
desta forma uma necessidade crescente de desenvolver sistemas que 
nos auxiliem e nos providenciem confiança acrescida para percorrer 
um território.
É este o campo de ação que desenvolvemos, após análise efetuada 
sobre a atuação do espaço, do peão e da imagem da cidade. Avan-
çámos para a identificação de terminologias associadas, definição 
das origens, dissecação de práticas constituintes e desenvolvimento 
da componente processual, abarcando todas as especificidades dos 
grafismos associados, não esquecendo o processo interpretativo do 
ator a quem se destina todo este projeto, o peão, na personagem de 
observador e automaticamente figura de utilizador. 

2. 
A IDENTIFICAÇÃO 

NA CIDADE
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Introduzimos no título deste sub capítulo a designação de wayfin-
ding, conceito crucial e estruturante para a explanação investigativa 
nesta área do design, no âmbito da orientação visual, informativa e 
comunicativa em contexto urbano. 
Perante um breve preâmbulo explicativo do termo adotado, prosse-
guimos para a estruturação da temática com base nos fundamentos 
terminológicos, históricos e práticos. Assim, pretendemos constituir 
neste plano investigativo, de cariz pragmático, uma análise detalhada 
no campo da terminologia, referindo as origens e as boas práticas 
inerentes ao desenho de um projeto, dissecando a semântica dos 
grafismos envolvidos, realçando os signos, a tipografia, a identidade 
cromática e tipologia de suportes.
Assumindo a metáfora visual de um caleidoscópio8, procurámos dis-
secar através de diversos prismas, e de diversos autores, um campo 
de estudo cuja dinâmica reflexiva, e a tripartição será uma constante.

Adoção do termo wayfinding

Após inúmeras tentativas de tradução do conceito, optou-se por 
adotar o termo original wayfinding ao longo desta investigação. Pe-
rante este facto, podemos até questionar a terminologia da presente 
dissertação, no sentido em que a significação do título desta disser-
tação mais não é do que uma procura de significado de um termo 
globalizante, wayfinding, que encerra em si mesmo um conjunto de 
predicados e características difíceis de definir num único termo.
Como tal, e de forma a dotar o tom discursivo de mais simplicidade, 
assumimos um programa ou projeto visual de orientação urbana com 
o termo wayfinding, no âmbito da análise da problemática no campo 
projetual e da definição de técnicas.
Segundo Nuno Gusmão (2016)9, elemento fundador do estúdio P-06, 
a questão da nomenclatura pode definir-se pelos termos projetuais 
assumidos em contexto de orçamentação com a designação de 
modelo de comunicação + sinalética, assumindo a necessidade de 
distinguir os dois conceitos inerentes, sendo o primeiro referente ao 
âmbito conceptual e integrador e o segundo à conceção material.
Corroborando em parte essa perspetiva, João Neves (2016)10 enfa-
tiza a utilização do termo sistema, mais concretamente sistema de 
informação e orientação, sentindo-se necessidade de acrescentar e 
associar a estes o conceito de design de espaços construídos (e não 
de ambientes).  
Assim, apesar de ser considerado por alguns designers portugueses 
um recurso desobrigado de um estrangeirismo, assumimos essa 
simplificação de nomenclatura, sendo devidamente caracterizada no 
ponto 2.1.1. referente à terminologia. 
Os elementos constituintes aqui identificados permitem a análise ge-
ral que antecede as especificidades formais inerentes a um programa 
de orientação visual urbana.
Como tal, serão examinados à luz da perspetiva holística, e mediante 
uma exposição da terminologia associada, no sentido de promover um 
melhor entendimento global do conceito primordial deste capítulo. 

2.1. 
ELEMENTOS 
CONSTITUINTES DE 
UM PROGRAMA DE 
WAYFINDING

8 Caleidoscópio.

Etimologicamente, a palavra caleidoscópio 

(grego kállos, beleza+eîdos, o que é visto, 

forma+scópio)

1. Aparelho de física, para obter imagens 

em espelhos inclinados, 

e que a cada momento apresenta 

combinações variadas e interessantes.

2. Conjunto de coisas 

que se sucedem, mudando.

in Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa, consultado em 02-05-2017

9 Anexo E08

10 Anexo E06
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“design gráfico não é tão somente a visualização do discurso; ele 
é uma forma de discurso em si mesmo”.  (Margolin, 1994, p.13)

a) Wayfinding

Nos anos 60, Kevin Lynch proclama o termo na sua obra a “imagem 
da cidade” (2003), no contexto do processo implícito de formar uma 
imagem mental do espaço. O conceito de wayfinding, no entender 
de Lynch (2003), reflete-se na interpretação pelo individuo/peão dos 
estímulos recebidos pelo ambiente externo, através de uma imagem 
mental criada pela sensação imediata ou pela memória passada.

“o ambiente sugere especificidades e relações, e o observador - 
com grande capacidade de adaptação e à luz de seus próprios 
objetivos – seleciona, organiza e confere significado àquilo que 
vê”. (Lynch, 2003, p.14)

Esta distinção ganhou notoriedade nos anos 70, na medida em que 
foram analisadas as estratégias de orientação dos peões.
Reforçando a abordagem a esta terminologia, Gibson (2009) destaca 
também a responsabilidade de Romedi Passini (2002), pelo desenvol-
vimento e reconhecimento do termo wayfinding que, 20 anos após a 
definição de Kevin Lynch, nos anos 80 e através da obra “wayfinding 
in architecture”, onde então este conceito é aprofundado. Sendo que 
nos anos 90, mais concretamente em 1992 e em colaboração com 
Paul Arthur, Passini escreveu “wayfinding: people signs and archi-
tecture”, reincidindo nos estudos de lynch e acrescentando o termo 
signage (sinalética).
Referenciando a origem da terminologia, Passini (1996; in Zwaga et 
al, 2004) assinala que no campo investigativo da psicologia a noção 
de “way-finding” foi precedida por ‘orientação espacial’, que se refere 
à habilidade mental de uma pessoa para imaginar ou representar um 
ambiente físico e a situar-se espacialmente dentro essa representação.
Nesta breve análise cronológica, e seguindo o raciocínio de Hunter 
(2010), destacamos a maior dinâmica no processo de wayfinding 
referida por Arthur e Passini (1992), ao contrário do identificado por 
Lynch (2003), tendo em consideração a capacidade avaliativa do utili-
zador/peão perante um espaço concreto, com base na sua movimen-
tação e na apreensão das informações e pistas que vão adquirindo. 
Estes autores refletem, deste modo, a complexidade da perceção, 
através das atividades do peão no ambiente envolvido. Realçam ain-
da o facto de uma decisão de wayfinding ser um comportamento 
em resposta a um estímulo num determinado local, podendo estes 
estímulos serem especificados por umas escadas, um cruzamento ou 
um anúncio publicitário. 
Perante este cenário, é reforçada a ideia de que uma informação 
apreendida no local errado pode traduzir-se numa desinformação 
completa (Arthur & Passini, 1992). 

2.1.1. 
A TERMINOLOGIA 
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O objetivo

Para Arthur and Passini (1992), reforçado por David Gibson (2009) e 
pela definição oficial da SEGD11, wayfinding deve assumir-se como 
um programa ou um processo de utilização de informações espaciais 
e ambientais (SEGD), que permita a resolução de problemas espaciais 
de orientação, representando a assertividade de solução ao longo da 
circulação. Segundo esta perspetiva, a concretização de wayfinding 
está na garantia de um ambiente capaz de fazer entender a localiza-
ção do peão, englobando a experiência da escolha de um percurso, 
como o conjunto de elementos de design que auxiliam essa decisão, 
de forma a favorecer a construção de um mapa mental do lugar. 
Ainda de acordo com o conceito indicado pela SEGD, o termo wayfin-
ding, não sendo referente a uma atividade diferente ou separada de 
um projeto de sinalização tradicional, pode ser caracterizado pela 
amplitude e abrangência avaliativa de todas as questões que influen-
ciam a capacidade de encontrar um percurso e destino. Assim, a esta 
denominação está associado um sistema ou programa abrangente 
composto por uma multiplicidade de componentes, nomeadamente, 
suportes sinalizadores, mapas, símbolos, cores e outras comunicações, 
integrando uma variedade de tecnologias e materiais, desde aplica-
ções móveis, monitores digitais, RFID e outras tecnologias sem fio. 

Especificidades do conceito

Utilizando a expressão de Romedi Passini (Zwaga et al, 2004), wayfin-
ding pode ser considerado como a espinha dorsal dos sistemas 
gráficos, sendo o uso desta nomenclatura frequentemente aplicada 
para abranger os processos percetivos, cognitivos e comportamen-
tais envolvidos no processo de orientação e chegada aos destinos 
pretendidos,
Havendo duas intervenções fulcrais que caracterizam o wayfinding: 
a organização espacial das entidades funcionais (e o consequente 
planeamento do sistema de circulação), que definem os problemas 
de wayfinding que os utilizadores terão que resolver e a comunicação 
ambiental que fornece as informações que o utilizador necessita para 
resolver o problema (Zwaga et al., 2004).
Nesta observação dicotómica é revelada a conexão entre sistema 
de circulação, elementos arquitetónicos e elementos de design de 
comunicação, referindo o autor que os elementos arquitetónicos e 
gráficos de comunicação, não são mais do que artefactos gráficos 
que assumem a função orientativa (Passini, 1996).
O termo wayfinding é ainda descrito como um processo composto 
por duas fases, durante as quais os peões devem resolver uma varie-
dade de problemas no contexto arquitetónico e do espaço urbano 
da cidade. Este processo implica a “tomada de decisão” no sentido 
que há um plano de ação e a “execução de ação”, que representa a 
implementação do plano (Arthur & Passini, 1992).
A extrapolação no campo processual será desenvolvida no ponto 
2.2.2., onde serão analisadas as circunstâncias territoriais, espaciais, 
e formais de um programa de wayfinding. 11 Society for experiential graphic design
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b) Wayshowing e waylosing

Mollerup (Waites, 2014) considera que o termo wayfinding, apresen-
tado por Kevin Lynch em 1960 e por Arthur e Passini em 1992, no 
contexto da atividade de encontrar um caminho num terreno desco-
nhecido, fazia sentido. No entanto, o processo implícito dos designers 
é o de exibir as indicações orientativas, wayshowing, evidenciando as 
informações para o processo de wayfinding. O referido autor realça 
também que a disciplina, à medida que se profissionaliza, necessita 
de um vocabulário preciso, sendo que ao praticar o pensamento de 
forma verbal e visual são necessários termos consistentes.
O conceito de wayshowing de Mollerup, apresentado em 2005, en-
fatiza assim o objetivo primordial da sinalização e orientação, quando 
mostra ao utilizador a informação, através de formas e sinais, e não 
a exigência de procura de percurso. Mollerup traduz a dicotomia 
wayshowing e wayfinding através da analogia com a escrita e leitura, 
ensino e aprendizagem ou cozinhar e comer. 
A sua função é facilitadora do conceito de wayfinding, sendo que 
neste contexto enuncia alguns pressupostos através da identifica-
ção de estratégias de wayfinding a que recorremos de uma forma 
inconsciente.
O termo sign, sinal, surge com duplo significado para Mollerup, uma 
vez que pode fazer referencia a um elemento físico (integrante de 
uma montra de um estabelecimento, ou um painel identificativo de 
um aeroporto, de elementos reguladores de trânsito) ou enunciar o 
fenómeno de signo, imbuída na definição de Umberto Eco (1988), 
quando refere que signo é usado para transmitir informação, para re-
ferir ou indicar algo que o próprio sabe e quer que os outros saibam. 
O termo waylosing surge através da análise conceptual de Mollerup 
como antítese de wayfinding, realçando a serendipity (serendipidade) 
latente, fazendo referência às descobertas conquistadas ao acaso, 
através da capacidade de perceção do inesperado, de forma astuta 
e desperta (Mollerup, 2003).  Dependendo do contexto do percurso, 
a simples persecução de um trajeto até ao destino pode ocultar e 
minimizar a importância do percurso em si. Distinguindo e alienando 
as situações de urgência e pressa, a descoberta de novos caminhos 
pode conter um potencial experiencial relevante. 
Neste sentido, a possibilidade de perda pode traduzir-se na aprecia-
ção e fruição de observações inesperadas e enriquecedoras, desde 
que realizadas em ambientes detentores de algum controle territorial, 
que não se traduzam em perigosidade. 
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c) A legibilidade 

“wanting a legible world, design seeks to transform visibility into 
legibility, (...)”. (Moles, 1989, p.124)

No campo da legibilidade, reforçamos a importância que o design 
pode assumir na sua conquista. Tendo como pioneiro Kevin Lynch 
((2003) na abordagem investigativa concentrada na legibilidade, 
como “facilidade com a qual as partes podem ser reconhecidas e 
organizadas numa estrutura coerente.” (p.13), e apoiando-nos na 
análise teórica de Abraham A. Moles (1989), a disciplina do design 
de comunicação, (gráfico, informação ou de ambientes), dirige-se à 
visão que o peão forma do mundo, uma visão que precede a ação 
realizada sobre tudo o que nos rodeia, através de símbolos, da lingua-
gem da envolvente, através de formas que são signos mesmo antes 
de qualquer ação.
Ambicionando um mundo legível, o design procura assim transformar 
a visibilidade em legibilidade, numa operação mental ordenando uma 
multiplicidade de elementos sob a forma de signos num todo inteligí-
vel com o intuito da definição de uma estratégia de ação.
Moles (1989), referindo Hans Blumenberg, refere ainda que para uma 
analise da legibilidade visual deve ser tida em consideração o conjunto 
de ambientes sucessivos existentes numa trajetória num determinado 
espaço e tempo, considerando este cenário a base onde as ações e 
projetos tomam forma. Mas o autor questiona em que medida a legi-
bilidade deste contexto vai condicionar o desenvolvimento da ação, 
introduzindo alguns fatores que poderão induzir uma maior perce-
tibilidade, permitindo reservar esforços para a realização das ações 
autónomas. Estes fatores definem-se pela redução e uniformização 
de signos, com intuito da universalidade, a importância de categori-
zação dos fragmentos constituintes da paisagem, submetendo-os a 
uma gramática de grafismos precisos e assegurando que o “texto”, o 
conteúdo informativo seja possuidor de redundância suficiente como 
condição determinante para a inteligibilidade.

d) Micropsicologia 

A psicologia oferece à disciplina do design gráfico métodos privilegia-
dos para a analise da relação entre o mundo percecionado e o mundo 
das ações. Neste contexto, e assumindo a ambição de amplificar a 
legibilidade visual, reduzindo a hesitação e relações ambíguas, Moles 
(1989), na referência à micropsicologia, considera que o maior objeti-
vo desta área do conhecimento é procurar explicações na maioria das 
ações da maioria das pessoas, propondo um behaviorismo social, for-
necendo elementos esclarecedores da interação total entre objetos e 
pessoas. Diferenciando-se na analise das ações diárias, enfatizando e 
validando as razões dos pequenos e simples atos diários que envolvem 
micro decisões e não decisões de carácter rotineiro de maior escala. 
Aqui o designer surge como estratega do minúsculo, que deve per-
correr as ruas, observar, analisar e cristalizar o contexto imediato que 
rodeia as ações de cada pessoa, de forma a produzir microcenários. 
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Deve ainda reduzir os múltiplos casos individuais a um número limi-
tado de cenários tipo, onde as dificuldades, dilemas e conflitos se 
concretizam em micro decisões (virar esquerda ou direita), procuran-
do analisar o mecanismo condicionante na determinação da trajetó-
ria individual por uma paisagem especifica. Necessita finalmente de 
demonstrar através da análise, que as paisagens mentais de ação, 
sequenciais e repetitivas, podem ser objetos de conhecimento, na re-
dução da diversidade aparentemente infinita da realidade, através do 
enquadramento do local exato num contexto espacial mais alargado.
No contexto da abordagem do campo de ação da micropsicologia ao 
projeto de design de ambientes feita por Abraham Moles, destaca-
mos quatro aforismos desenvolvidos:

1. designer como modesto criador, onde num contexto hedonista a 
medida dos seus atos é visível na qualidade de vida.

2. Designer com operacional interveniente no meio urbano, cujo 
campo de ação se carateriza pela escala percetiva do enquadra-
mento onde se inserem as pessoas, e os aspetos sensoriais que 
proporciona com a sua ação.

3. Numa sociedade de consumo, o design já não se encontra preo-
cupado com um objeto particular, mas antes com a totalidade da 
envolvente à escala real.

4. a função do designer é amplificar a legibilidade do mundo.

e) Design gráfico de ambientes e experiencial 

O termo environmental graphic design, design gráfico de ambientes, 
tornou-se a nomenclatura acolhedora de múltiplos projetos que des-
crevem a comunicação a desenvolver num contexto espacial (urbano 
ou não), desde programas de sistemas de sinais direcionais, a bran-
ding de espaços, exposições e até a contextos de arte pública.
Refletindo a alteração efetuada pela SEGD12, à designação da letra E, de 
Environmental para Experiential, através de um discreto ajuste tipográ-
fico, embora conceptualmente relevante, constatamos a pretensão de 
amplificar e refletir a preocupação com o sentido de lugar e experiência 
dos utilizadores. Fundamentando esta abordagem, destacamos a refe-
rência de Peter Dixon sobre o conceito de Design Gráfico Experiencial, 
caracterizando-o tal como a designação anterior, assente na orquestra-
ção de tipografia, cor, imagem, forma, tecnologia e especialmente, de 
conteúdo no âmbito de criar ambientes que se comunicam.
Peter Dixon (2017)13 realça a importância das tecnologias digitais uma 
vez que, ao apresentarem conteúdos maioritariamente dinâmicos, 
enriquecem a interação do utilizador com o espaço específico e com 
a informação fornecida.
É neste campo de batalha, entre o espaço real construído (ou natural) 
e a comunicação que se vê a necessidade de intervenção de diversas 
disciplinas, nomeadamente design gráfico, digital, de interiores, 
industrial, arquitetura e paisagismo.
A história do design gráfico de ambientes está enraizada nas pri-
meiras formas de comunicação gráfica: desde as pinturas rupestres, 
uso de hieróglifos, vitrais de catedrais e em templos antigo, até aos 

12 Society for experiential graphic design

13 Presidente da SEGD
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lugares híper-comunicativos de hoje tais como o distrito de Ginza em 
Tóquio e Nova Iorque Times Square. Todos estes exemplos podem ser 
considerados “ambientes que se comunicam”. 
Calori & Vanden-Eynden (2015) consideram, tal como Dixon (2017), 
que o crescimento da disciplina nos últimos 40 anos foi capaz de 
estabelecer princípios para a criação de programas de wayfinding 
eficazes e de relevância nomeadamente associados à evolução dos 
transportes (aeroportos, estações de comboio e metro, de infraes-
truturas ligadas à saúde (hospitais), museus, cidades. Foram assim 
criadas e definidas experiências na orientação, informação, educação 
e fruição de utilizadores.
Também a criação de narrativas visuais por parte das marcas, espaços 
temáticos, hotéis e eventos procuram gerar experiências interativas 
mais envolventes e significativas com seus utilizadores. 
Nesta análise à nomenclatura, evidenciamos a descrição de Andy 
Schwanbeck (1989) ao Design gráfico de ambientes, EGD, como 
disciplina, com capacidade de narrar histórias, dotar os espaços de 
identidade significativa, sendo suportada por três pilares específicos, 
nomeadamente: identificação (distingui-lo de outros lugares), na-
vegação (circulação), no sentido em que que cada lugar possa ser 
encontrado no contexto do seu regresso; e interpretação, partilha 
de informações sobre o ambiente que descreve o seu contexto no 
sentido mais amplo da sociedade. Em harmonia, esses componentes 
interagem de maneira a melhorar a imagem ambiental de um lugar e 
evocando a sensação “de estar em casa”, o que ajuda a alcançar um 
sentimento positivo de segurança emocional, lembrando a descrição 
de Lynch (2003).
Schwanbeck realça a capacidade que a EGD pode ter de humanizar 
os elementos essenciais da imagem da cidade corroborando as ideias 
de Robert Fleming (2007). Neste contexto avançamos para dois con-
ceitos intimamente associados à valorização de um projeto de EGD, 
realçados por Robert Fleming, nomeadamente a Identidade, através 
de metodologias etnográficas, e a universalidade.
Fleming reitera que a aplicação de modelos únicos, estandardizados, 
com capacidade de ajuste a qualquer local pode levar a uma sensação 
de artificialidade e noção de anonimato. Para evitar essa sensação, 
devem ser desenvolvidos esforços no sentido de efetuar pesquisas no 
território e comunidade local para que haja uma maior consonância 
entre as partes. 

“Lately, I’ve sensed that we’re in a third phase of modern design, 
what I sometimes call its ‘ethnographic turn.”  (Blauvelt, 2007)

Também Andrew Blauvelt (2007), através do Observatório de Design, 
refere que há novas estratégias que promovem uma abordagem 
mais centrada no utilizador, focando-se na capacidade que o design 
possui de potenciar experiências. Estas estratégias são utilizadas pela 
etnografia, no sentido de ser um método de investigação baseado na 
observação das pessoas no seu ambiente natural.
Blauvelt considera que esta nova fase tem menos preocupações com 
questão de autoria e status, focando-se mais no simbolismo territo-
rial e no potencial narrativo. Há assim uma abordagem focada na 
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investigação territorial, procurando e enfatizando o porquê.

f) Design da experiência

Assumindo o conceito de Design da Experiência estipulado por She-
droff (2001), encaramos a proposta de substituição das noções clás-
sicas de Design de Interação e, sobretudo, do Design de Interface. O 
Design da Experiência surge assim como abordagem não orientada 
pela mediação ou do meio, mas sim através do foco na experiencia-
ção do observador. 
Shedroff assume uma infinidade de meios e uma abordagem no con-
texto de qualquer modalidade percetiva no campo sensorial. 
Alargamos assim análise contextual para além dos media digitais, 
incutindo no nosso campo investigativo a relevância da experiência 
no âmbito do design gráfico, design de informação, design de expo-
sições, design de ambientes. 
Shedroff (2001) afirma, tal como Mollerup (2013), que a juventude 
teórica da disciplina do Design da experiência é tão nova que a sua 
própria definição se encontra em fluxo. No entanto, realça o seu ca-
rácter paradoxal no sentido em que, sendo o culminar de conexão 
entre inúmeras disciplinas estabelecidas, pode ser analisado à luz de 
uma longa história.  Esta conjugação inter-relacional de teorias as-
sume assim uma interpretação inovadora, tendo em consideração as 
soluções globais existentes. 
Neste conceito integrador de interatividade está implícito o design 
nas três dimensões espaciais sobre o tempo, a capacidade de pro-
mover significado pessoal através da abordagem aos cinco sentidos, 
reforçando o contexto emocional. 

Os sentidos da experiência

Fazemos sequencialmente alusão aos cinco módulos de Bernd Sch-
mitt (In Mora, 2016), sense, think, feel, act, relate, no sentido em que 
representam as experiências dotadas de uma perspetiva intelectual, 
emocional e física que devem envolver o turista, criando um vínculo 
emocional entre o peão e o território.
Sendo esta a nossa procura e interesse investigativo, como explana-
ção consequente, interessa referir o conceito de “experiência ótima” 
de Mihály Csíkszentmihályi (1990), “optimal experience is thus some-
thing that we make happen”. (p.3).
Mihály Csíkszentmihályi, figura relevante no campo da psicologia po-
sitiva e da psicologia da “experiência ótima”, é enunciado o arquiteto 
do conceito de “flow”, fluir. Neste contexto está inerente a definição 
de um estado mental altamente focado na atividade desenvolvida ou 
na situação vivida, sendo um estado de motivação intrínseca. Este 
sentido de fluidez, traduz-se na importância de criar boas experiên-
cias que possam perdurar na memória. 
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“the flow experience that results from the use of skills leads to 
growth; passive entertainment leads nowhere” (Csíkszentmihályi, 
1990, p.162)

Csíkszentmihályi refere assim que os componentes para alcançar o es-
tado de fluidez se situam no balanço entre o desafio e a capacidades 
reais de o alcançar, na clareza e definição de objetivos, no automático 
feedback, na motivação intrínseca com envolvimento total, focado e 
concentrado, na sensação de estar para além do tempo real, através 
de uma impressão de auto realização. 
Podemos desta forma relacionar este sentido de fluidez ao conceito 
de serendipidade referido anteriormente por Mollerup (2003).

Experiência emocional

“La experiencia emocional sólo es posible vivirla en “el lugar de 
la identidade” que ha sido creado para este fin. Y donde el públio 
es actor y no simple espectador.” (Costa, 2008, p.164)

A experiência emocional é realçada por Joan costa (2008) como sen-
do um dos fatores psicológicos da maior satisfação do público. No 
âmbito da comunicação de ambientes, faz sentido a preocupação 
e a conceção de lugares onde a experiência emocional e sensorial 
efetivamente acontecem. Evidenciado já na abordagem corporativa 
e comercial, esta pode ser assumida como estratégia de interação de 
forma a proporcionarem conexão entre o espaço real através de um 
valor identitário e distintivo.
Sintetizando, um projeto de sinalética, seja corporativo ou não, as-
sumindo a capacidade de identificar marcos e a unicidade dos espa-
ços, possibilita, como meio facilitador e impulsionador, a instituição 
da própria identidade territorial, o que se verifica na abordagem de 
Costa (2008) quando evidência a capacidade de gerar sensações, 
experiencias estéticas e emocionais inovadoras. É na pregnância do 
lugar que se ambiciona e se impõe ao observador/peão, procurando a 
exaltação inesperada e memorável. Destacámos assim a importância 
de criar um vínculo, de tornar o observador parte integrante da ação, 
incluindo-o na equação experiencial. 
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g) Turismo de experiência

“El turismo és hoy el consumo emocional del lugar. Como turis-
tas, calibramos el paisaje en función de su solvencia para remitir 
a una experiencia o explicar una historia, de su capacidad para 
garantizar el consumo de una emoción.” (Muñoz, 2015)

Na procura de uma experiência que se traduza no contacto com a 
realidade local (e.g. Canidelo ao Pé - anexo D06), pretendemos sus-
tentar um entrosamento conceptual entre o conceito de experiência 
e o território concreto. Consideramos, deste modo, e corroborando 
a análise de Francesc Muñoz (2015), torna-se relevante uma aborda-
gem momentânea à noção de turismo experiencial, analisando a sua 
evolução e consequentes contingências.
Atualmente, os turistas possuindo mais conhecimento e mais acesso 
a informação, procuram experiências diferenciadoras que se tradu-
zam no valor de autenticidade, fazendo com que as novas especta-
tivas se traduzam em novos comportamentos e novas necessidades, 
transpondo esta realidade para novas tipologias de turismo. Podemos 
presenciar assim uma abertura para a gestão criativa do território.
Na análise de David Mora (2016), que por sua vez refere Walter Benja-
min, é explanada a noção de que uma experiência é uma vivência que 
se distancia do quotidiano, transformando-se em algo memorável. 
Neste contexto, se uma vivência turística não possuir esta capacidade 
de elevação na nossa memória, não deve ser analisada como expe-
riência autêntica.
Entrando em consonância com o nosso propósito investigativo, Mora 
considera que a atividade turística deve dedicar-se e debruçar-se sobre 
a movimentação lenta, com preocupações sustentáveis, assumindo-
-se também responsável pelo retorno da preocupação pela identidade 
territorial e da paisagem, procurando em simultâneo promover os 
recursos de uma determinada área e a aproximação dos seus habi-
tantes, promovendo um concomitante sentido de pertença por parte 
de todos os envolvidos.
No entanto, David Mora e Francesc Muñoz (2015) destacam que a 
trituração do termo através de técnicas publicitárias, com slogans 
alusivos a experiências únicas e memoráveis, pode aproveitar-se da 
globalização do turismo de massas.

“Consideramos abominable que en los centros históricos los gru-
pos de visitantes sean tan numerosos que empiecen ya a ser nu-
merados, portando cada uno así su etiqueta adhesiva para que 
el guía de turno pueda hacer mejor el recuento”. (Muñoz, 2015)

Assim, confrontamo-nos com as contingências e transformações que o 
turismo global encerra em si próprio, evidenciamos alguns fatores refe-
renciados por Francesc Muñoz (2015), nomeadamente a intensificação 
dos tipos de turismo já conhecido, através da amplificação das rotas 
lowcost e a progressiva segmentação do mercado, através do surgimen-
to de tipologias pormenorizadas de turismo, de rotas de sobrevivência, 
enológicas e culturais em todas as suas variedades. O tipo de turismo 
pode ser, deste modo, associado a lugares e momentos, conforme a 
individualidade de cada turista e das suas ambições e preferências. 
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Francesc Muñoz comprova também a dilatação temporal do uso tu-
rístico no território, passando de ocasional a constante, considerando 
que o tempo do turista é total nas cidades de hoje, representando já 
uma população flutuante, numa massa contínua, onde há uma cons-
tante sucessão de pessoas. Este autor retrata o turismo como o uso 
emocional do lugar, onde o olhar do turista perceciona a paisagem 
em função de um registo de uma experiência ou de uma história, para 
que seja garantido o consumo de uma emoção. Perante esta análise, 
as cidades são forçadas a tornarem a sua imagem mais semelhante ao 
consumo emocional que os visitantes esperam encontrar. 
Consolidando esta abordagem ao turismo massivo atual, evidencia-
mos as inferências dadas pelo Arquiteto Stavros Stavrides e pelo geó-
grafo Álvaro Domingues, no sentido de salientarem a tematização a 
que as cidades se encontram sujeitas. Segundo Stavrides (in Cardoso, 
2017) “os turistas querem ver a cidade, não um parque temático ou 
um zoo”, defendendo que a cidade não deve apenas ser uma montra 
para o turismo, transformada num espaço de consumo. Alerta assim 
para a preservação da miscigenação das inúmeras atividades consti-
tuintes e presentes numa cidade, sem haver esvaziamento cultural e 
etnológico do território.
Numa linha de pensamento linearmente idêntica, salientamos a refe-
rência de Álvaro Domingues (2013, entrevista) à criação ou subversão 
de construções urbanas ao patamar de elementos cinematográficos, 
criados com o intuito lúdico, iludindo ao conceito de disneyland dos 
centros históricos. Considera ainda que a maioria dos turistas sen-
do pouco eruditos, procuram apenas um pacote de conteúdos, não 
característicos. 

h) Wayfinding  semântico

Este conceito assume especial relevo com Georg Gartner (In Waal, 
2009) quando traduz os meios de navegação que têm como ponto 
de partida o pensamento, a linguagem e a ação humana na conceção 
e desenho das tecnologias associadas aos sistemas de wayfinding.
Indo de encontro com o conceito de cartografia emocional de Chris-
tian Nold (referida no ponto (1.3.2.) e segundo esta conceção, que 
será posteriormente aprofundado nos casos de estudo (5.1), enquanto 
os marcos subjetivos para um projeto de wayfinding são salientados 
frequentemente pontos de referencia objetivos, nomeadamente 
objetos visivelmente reconhecíveis no espaço, de acordo com Gartner, 
os pontos de referência de uma pessoa, na sua cidade serão mais 
emocionais., particularmente casas de parentes, pontos especiais, 
marcantes de momentos específicos da vida de cada um.
Assim, o contexto comportamental assume um papel relevante na 
definição de um programa de wayfinding.
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Figura 17
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Figura 18
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A representação pictórica, ou pictografia, sendo uma escrita ideográ-
fica ancestral, surge com o objetivo de traduzir narrativas, captar ou 
descrever realidades, remontando à idade pré-histórica, visível nas 
cavernas de Lascaux (15000-10000ac), e assume uma importância 
fulcral ao longo do tempo e nas mais diferentes culturas, podendo 
ainda ser visível nos hieróglifos do antigo Egipto, na escrita Persa, 
ou amplamente reconhecida nos carateres orientais japoneses e 
chineses, que ainda hoje representam palavras, sendo definidoras de 
conceitos (Dewar,1994; Calori & Vanden-Eynden, 2015).

Foram sendo definidas inúmeras áreas específicas do design, como 
resposta às alterações culturais e económicas nos últimos 100 anos, 
uma vez que, enquanto a arquitetura se encontrava estabilizada 
como profissão, o design surge como resposta às necessidades da 
sociedade e industrialização. 

2.1.2. 
AS ORIGENS 

Figura 19

Registo monumento,  
Nara, Japão. Arquivo autor
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De forma a analisar as questões de referência atual, consideramos 
pertinente destacar e identificar alguns projetos que traduziram esta 
preocupação ao longo do tempo. Neste sentido, a Exposição Univer-
sal de Paris de 1900, surge como ponto de partida para o estudo da 
sinalética e projeto de wayfinding. Numa época onde o esplendor da 
Arte Nova despontava na Europa, evidenciando-se através das formas 
orgânicas e de jogos de luz que davam à cidade um toque de fantasia. 
Tendo como um dos principais objetivos glorificar as produções indus-
triais através de perspetivas contemplativas, encontramos os pórticos 
do metro de Hector Guimard, que surgem como marco de referência 
no âmbito dos projetos de sinalética integrados, com um sentido de 
identidade associado, sendo, a tradução de uma intenção na forma, 
na cor e no tratamento tipográfico (Berg 2005). Esta intenção de in-
tegração de formas identificativas, de espaços e edifícios, torna-se 
cada vez mais relevante ao longo dos tempos no contexto da cidade, 
que, de acordo com Berg (2005), é visível no campo arquitectónico 
através das obras de Louis Sullivan, Antoni Gaudí e posteriormente, 
Frank Lloyd Wright. 
Também na Alemanha pode ser salientada a obra de Herbert Bayer 
que, inserido na filosofia teórico/prática definida pela Bauhaus, traduz 
nas suas obras e múltiplos desenhos, a visão de unidade visual consis-
tente, desenho do processo global de quiosques, espaços de exposi-
ções, letreiros publicitários, surgindo a tipografia como ampliação de 
uma intenção, onde os grafismos e símbolos se destacam como parte 
integrante da estrutura e não apenas como complemento.
Continuando uma abordagem à linguagem pictórica implícita no es-
tudo da sinalética, salientamos a obra pictórica de Harry Beck e Otto 
Neurath.
Harry Beck elaborou e apresentou em 1933 o primeiro mapa estilizado 
do metro de Londres. Usando apenas linhas ortogonais e diagonais a 
45º, sistematizou a cartografia da cidade numa distorção geográfica 
intencional. A simplicidade das formas e aplicação da cor serviram de 
modelo de referência diagramática na conversão de uma realidade 
topográfica complexa. Com o intuito de simplificar o planeamento 
dos trajetos eliminou todos os elementos não necessários, encaran-
do o mapa como ferramenta de orientação eficaz, atribuindo uma 
maior importância à função em detrimento da precisão geográfica, 
onde o único elemento representado de forma mais realística é o 
rio Thames, de forma a tornar intuitiva a interpretação territorial do 
espaço. O seu grafismo é definido pela atribuição de cores distintas a 
cada linha, utilização de tipografia em caixa alta sem serifas e criação 
de simbologia clara e distinta na identificação de estações e pontos 
de interligação. No entanto, a sua sintetização de formas patente na 
equidistância entre estações poderá traduzir-se de forma enganadora 
na interpretação das distâncias entre periferia e o centro da cidade 
(Berg, 2005; Allard, 2009).
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Otto Neurath e a sua equipa (da qual destacamos o designer Gerd 
Arntz) desenvolveram, nas décadas de 20 e 30 do séc. XX, um código 
sintético de formas denominado de Isotype, International System of 
TYpographic Picture Education, decorrente do pensamento filosó-
fico defendido, o Positivismo Lógico. Neurath, na procura de uma 
linguagem intuitiva e lógica, idealmente apreendida sem imprecisões, 
ambicionava definir um idioma pictórico universal quebrando barrei-
ras linguísticas, culturais e educacionais, utilizando o desenho como 
um meio para uma comunicação universal. Acreditando no poder de 
persuasão da imagem, defendia que a leitura do Isotipo (atualmen-
te pictograma) seria definida por três etapas, primeiramente seriam 
apreendidas as propriedades essenciais, seguidamente as proprieda-
des secundárias e por fim, numa terceira etapa, seriam apreendidos 
os detalhes adicionais.
A sua obra reflete a preocupação com a necessidade de orientação 
num território com o qual o individuo não se identifica. Nesta reali-
dade, considerava que a aplicação de imagens ilustrativas de ações 
e objetos auxiliavam na orientação espacial. Neurath (1936) refere 
ainda que a linguagem possa ser semelhante a matemática, onde 
tudo se traduz em signos (números) e onde apenas surgem palavras 
quando é necessário.
A sua linguagem denotava uma extrema preocupação com os detalhes 
claros e universais. Assumindo como lema “Words make division, pic-
tures make connection”, não pretendia, no entanto, que a linguagem 
pictórica se definisse em paralelo com a linguagem escrita, uma vez 
que poderia possuir diversos sentidos, assumindo as suas limitações 

Figura 20

Mapa de Harry Beck.

Fonte: www.designcouncil.org.uk
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pelo facto de ser uma linguagem descritiva e não sentida. Podemos 
destacar a sua importância através da aplicabilidade no campo da si-
nalética, através da ampla utilização de pictogramas na sinalização de 
serviços públicos e transportes aéreos (Neurath, 2010; Bessa, 2005). 

A evolução e desenvolvimento das vias e meios de transporte pro-
vocaram a necessidade de desenhar esquemas, mapas e desenvol-
ver sinalética mais complexa. Os sistemas de sinalética tornaram-se 
fundamentais à medida que as cidades se expandiam e se tornavam 
complexas, surgindo a preocupação com a distinção entre visitante e 
local, eram necessários novos marcos visuais de orientação.
De acordo com Gibson (2009) durante os anos 60, em pleno o período 
da guerra fria, críticos, estudiosos e designers sentiram a necessidade 
de humanizar os enormes complexos urbanos que surgiam. 
A disciplina do design envolvida designava-se inicialmente “architec-
tural graphics”, assumindo posteriormente inúmeras nomenclaturas, 
nomeadamente sinalética, design de sistemas de sinais, design gráfi-
co de ambientes e wayfinding.
Como referência, destacamos na década de 60 o projeto de sinalética 
com direção artística de Manuel Villazón, Matthias Goeritz e design 
gráfico de , para os Jogos Olímpicos do México, em 1968. Através de 
uma linguagem icónica, estes criativos ambicionavam refletir alguns 
traços da história cultural mexicana, onde sintetizavam a importân-
cia de um código de signos coerentes que definiam uma linguagem 

Figura 21

Imagens retiradas de Neurath’s  
International Picture Language (1936) 
Fonte: iwww.imaginarymuseum.org
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pictórica própria. Impuseram um cunho de identidade cultural, atra-
vés de detalhes expressivos, formas fechadas e compactas e impacto 
cromático. Utilizaram uma linguagem coerente em todos os suportes 
definidos, desde os bilhetes até à sinalética de indicação de portas e 
bancadas, através do uso de silhuetas completas (Abdullah & Hubner, 
2006; Wyman, 2011).

Realçando a análise de Gibson (2009), durante o período da guerra 
fria, nos anos 60, críticos, estudiosos e designers sentiram a necessi-
dade de humanizar os enormes complexos urbanos que surgiram. A 
disciplina do design envolvida possuía diversas designações, designa-
damente: “architectural graphics”; sinalética; design de sistemas de 
sinais, design gráfico de ambientes e wayfinding.
Assim, na década de 70, os termos wayfinding, signage, supergraphi-
cs, environmental graphics entram no léxico comum, sendo notória 
a confluência de múltiplos campos de interesse, nomeadamente do 
design, à arquitetura ao planeamento urbano. 
Em 1973 é formada a SEGD, Society for Environmental Graphic De-
sign (aprofundada 2.1.3), com o propósito de incentivar e dinamizar 
esforços entre a meio académico teórico e a prática, tendo como 
preocupação a ligação e boa vizinhança entre as diversas disciplinas 
implicadas em cada projeto.
Em 1974 são publicados pelo American Institute of Graphic Arts e U.S 
departamento de transportes (AIGA/DOT), os primeiros 34 símbolos 
de um sistema de 50 símbolos, (16 adicionados em 79), desenhados 
para uma ampla utilização, aplicada a locais de interface, aeropor-
tos, terminais e eventos internacionais, definidos e orientando-se 
para uma comunicação universal, aplicáveis de forma indiferenciada 
independentemente da idade, cultura e seguindo parâmetros de le-
gibilidade. Através de uma vasta equipa multidisciplinar, destacando 

Figura 22

Pictogramas Jogos Olímpicos

México 1968

Fonte: http://wayfindinguk.wordpress.com
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Thomas Geismar, Seymour Chwast, Rudolph de Harak, John Lees, 
Massimo Vignelli, foi elaborado um inventário de símbolos usados ao 
logo dos tempos, desde aeroportos até aos jogos olímpicos, aplican-
do princípios de arquitetura, planeamento, design de produto, teoria 
da cor, tipografia, pictografia, para resolver um problema de comu-
nicação entre o cidadão e o ambiente citadino em grande expansão. 

Em paralelo, no meio cartográfico, e no contexto da definição da 
informação impressa, (mapas e esquemas constituintes de um  
suporte de sinalética), é da máxima relevância a abordagem de Jaques 
Bertin, em 1967, Sémiologie Graphique, onde nos é apresentado um 
esquema gráfico com os parâmetros primordiais para a elaboração 
de um mapa/gráfico através de oito categorias, particularmente as  
2 dimensões, o valor, o tamanho, a textura, a cor, a direção e a forma.
Bertin (1983) caracteriza e enfatiza a relação entre os objetos a serem 
desenhados/cartografados e não necessariamente a relação entre 
significante (o símbolo) e significado (a ideia), expressa na legenda.
Na sua análise, as relações entre objetos podem ser: 1) relações 
quantitativas, através de dados numéricos que permitem estabelecer 
a proporção entre os objetos; 2) relações de ordem, nomeadamente 
quando não é permitido estabelecer proporção através dos dados, 
mas que surgem através de uma hierarquia visível entre os objetos; 
3) relações seletivas, quando não é permitido estabelecer relações de 
ordem ou de proporção através dos dados, sendo os objetos apenas 
diferentes (ou semelhantes) entre si.

Figura 23

Alguns pictogramas disponibilizados 
pela aiga.  
Fonte: www.aiga.org
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Em meados dos anos 80, um novo boom económico trouxe uma nova 
vaga de desenvolvimento principalmente no sector privado, através 
do desenvolvimento do comércio, empresas corporativas, museus, 
surgindo novas necessidades no âmbito do design. Desenvolveu-se 
a competição entre empresas, e o avanço tecnológico, tornando-se 
necessário repensar a linguagem comunicativa para os novos meios 
amplamente utilizados. 

“Today we are the strangers in our towns. We do not know and 
cannot see how things work. Our support systems...are remote. 
The information suppliedin the environment is largely irrelevante 
to our immediate purposes or to an undersanding of the worldin 
which we live.” (Charles Hilgenhurst, in Berger 2005, p.18)

Neste contexto, Francisco Providência (2012), já anteriormente re-
ferido, considera que no âmbito pictográfico decorrente entre os 
anos trinta e noventa, houve uma tentativa libertadora do espartilho 
cultural do homem, através do apelo do design funcionalista, de for-
ma a impor a sua organização sob a forma e função, levando esta 
abordagem à contribuição para que “sejamos melhores escravos, ou 
pelo menos escravos mais eficientes”. (p.162).
O desafio maior que os designers enfrentam atualmente, de acordo 
com Berger, mais do que responder às necessidades do espaço real, 
é responder à noção de sintetização especial do presente, tendo em 
consideração a virtualidade em que a sociedade vive e a perda de 
sentido de espaço. 
Deborah Sussman (Berger, 2005) considera, no entanto, que tendo a 
revolução digital isolado a sociedade, haverá no futuro a necessidade 
de restabelecer laços com a vivencia real, onde sejam estabelecidas as 
ligações físicas e tácteis com o ambiente e como tal considera ainda 
haver por parte da sociedade uma maior exigência de espetacularida-
de dos suportes.

Figura 24

As bases de la semiología gráfica, 
Bertin (1983)
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“Dieter Rams, ao eleger os 10 princípios do Bom Design, convo-
ca uma moralidade para a disciplina, sentenciando e represen-
tando-a num determinado quadro de qualidades, ainda que na 
esteira do constante desenvolvimento, tal como a tecnologia e a 
cultura.“ (Providência, 2012, p.499)

Salientamos aqui a explanação de Francisco Providência que, desta-
cando a visão de Dieter Rans, considera o conceito de Bom Design 
dotado intrinsecamente de valores assentes na inovação, funcio-
nalidade e durabilidade, na sua consistente e coerência, no caráter 
estético e na sua inteligibilidade, discrição e honestidade. Deve assim 
assumir um papel de respeito pelo “ambiente e, paradoxalmente, o 
menos design possível” (Providência, 2012, p.49). 
De acordo com esta análise podemos assumir que função de criação 
de design deve ser assegurada por estas condicionantes formais e 
conceptuais, “inscrevendo-a nos quadros de referência modernista, 
mas reclamando a excelência do desempenho até ao limite de per-
derem todos os formalismos que possam equivocar estilisticamente 
a disciplina.” (Providência, 2012, p.49).

“Good design has the power to rouse people, not as an answer 
but as a question.” (Nara, 2013)

Função pública e social do design 

Referimos brevemente a função pública e social que o design deve en-
cerrar em si mesmo, aqui introduzimos a abordagem de Moles (1989) 
salienta que o design de comunicação deve ser detentor de uma função 
pública e social, no sentido em que medeia e representa os aspetos 
simbólicos do que nos rodeia para nos preparar para ações reais. 
O eixo mediador de diálogo entre o homem e o mundo é constituído 
pelos elementos gráficos, de acordo com a intervenção de Moles. Assim, 
o mundo visual em que a sociedade está envolvida, através de signos, 
sinais, setas e objetos informativos, representativos de coisas e ações, 
torna-se produto da artificialidade das ações definidas não por objetos, 
mas pelos signos que os representam.
Neste âmbito, obtemos o reforço nas palavras de Bartolomeu Paiva 
(2012), na dimensão “cultural(izante) do design“, no sentido em que 
refere que este se vê  “confrontado com a efemeridade das realidades 
urbanas, facto que torna mais complexo o seu papel em face da au-
sência de referências estáveis, tidas como suporte à concepção, orga-
nização e produção de espaços e objetos geradores de cultura.” (p.73).
Esta responsabilidade social e cultural, no campo de ação do design 
de comunicação, é também salientada por Frascara (2006), pelo im-
pacto que a comunicação visual possui numa sociedade, no ambiente 
visual de um espaço urbano. Neste sentido, sendo o seu conteúdo 
matéria de influência sobre as pessoas que compõem esse espaço, 
(habitantes, comerciantes ou visitantes), há a necessidade de serem 
asseguradas as comunicações relacionadas com a própria segurança 
do espaço e da sua comunidade.

2.1.3. 
BOAS PRÁTICAS 
E GOOD DESIGN
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“Le créateur est celui qui est capable de transformer les moyens 
souhaits pour montrer qu’ils sont viables”. (Baur, 2012)

Finalmente, segundo Ruedi Baur (2012), o designer deve ser capaz 
de transformar os desejos em formas, mostrando a sua viabilidade 
sem incorrer em orçamentos muito altos, destacando assim o autor a 
noção de dever como cerne da sua abordagem e pensamento.
Na análise das abordagens teóricas e práticas de um programa de 
wayfinding, destacamos as normas comportamentais e deontológi-
cas que promovem um bom projeto. Neste sentido destacamos as 
indicações fornecidas pelo Design Council Uk/CABE e pelo SEGD.
O Design Council, estabelecido em 1944 fundiu-se em 2011 com a 
CABE, conselheiro do governo na área do design de ambientes cons-
truídos com o intuito de ajudar na transformação de serviços públicos 
e melhorar os lugares e as cidades. 
Estas entidades desenvolveram um plano nacional de políticas repre-
sentativas do denominado “Good Design” (NPPF - National Planning 
Policy Framework) através do qual enunciam normas de implementa-
ção que deverão ser tidas em conta:

1. Criar lugares para as pessoas, apresentando lugares bem utiliza-
dos, seguros, confortáveis, variados e atrativos, sendo claras as 
orientações programáticas sobre a extensão dos domínios público 
e privado.

2. Enriquecer o existente, criando novas intervenções que enrique-
çam as qualidades de lugares existentes, com respostas distintas 
que complementem a sua configuração, respeitando a malha da 
área e reconhecendo o caráter local.

3. Fazer ligações, sendo de fácil acesso, inclusivas e permeáveis, com 
a preocupação de serem bem integradas, física e visualmente, 
com a envolvente.

4. Trabalhar com paisagem, desenvolvendo um equilíbrio entre os 
ambientes naturais e criados, através do uso de recursos intrínse-
cos de forma cuidada.

5. Combinar usos e formas – providenciando locais estimulantes, 
agradáveis   e adequados para uma variedade de exigências de 
utilizadores em diferentes momentos do dia.

6. Intensificar a gestão do investimento, garantindo a vitalidade e 
a viabilidade das comunidades em que se insere e as respetivas 
infraestruturas, após uma analise económica sustentável que as-
segure a sua gestão e manutenção.

7. Valorizar o design para a mudança - suficientemente flexível para 
responder à evolução do uso, estilo de vida e demografia.
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“Good design is a key aspect of sustainable development, 
is indivisible from good planning and should contribute positi-
vely to making places better for people.”  (in https://www.gov.
uk/guidance/ )

Neste contexto, no desenvolvimento de um plano ou programa de 
wayfinding, deve transparecer a análise do contexto de uma área, 
ambicionando soluções que respeitem o território a intervir.
O bom design deve interpretar e incidir no caráter histórico, nos re-
cursos naturais e aspirações das comunidades locais, de forma a que 
todos os elementos constituintes de um local intervencionado sejam 
reforçados. Considerando estes aspetos, as entidades governamentais 
inglesas propõem a integração da comunidade local, considerando a 
sua compreensão do território e das suas dinâmicas singulares.
Assim, os planos/programas devem estipular um quadro coeso nas 
suas políticas estratégicas, que promovam e orientem o desenvolvi-
mento do território.
Respeitando o contexto, os planos locais e as aspirações da comuni-
dade local devem ser promovidas as questões base: a funcionalidade, 
a durabilidade e o aspeto de um projeto.

“The idea that a designer was an artist first and a communicator 
second (or third) was quaint at the outset but has offered dimini-
shed returns over the long term. Although individual personality 
routinely plays a key role in visual communication, it must be the 
result, not the goal, of solving design problems.” (Steven Heller in 
Noble, 2005, p. 65) 

Ambicionando a definição de valores estruturais de sustentabilidade 
de um projeto/programa, destacamos em paralelo a definição dos 
princípios deontológicos fixados pela instituição SEGD em 2014. A 
afixação dos valores abaixo enunciados tem proveniência no código 
de conduta elaborado pela Icograda, pelo International Council of 
Graphic Design Associations e pela AIGA, Standards of Professional 
Practice.
A referência ao designer com enfoque no designer gráfico em am-
biente digital, físico e experimental impõe responsabilidades perante 
o público e o ambiente onde se integra, como tal são enunciadas as 
seguintes premissas para a atitude do designer:

1. deve considerar, nos seus projetos, todas as implicações ambien-
tais, económicas, sociais e culturais, devendo agir, sempre que 
possível, no melhor interesse do público.

2. não deve fazer algo que constitua um desrespeito imprudente 
ou deliberado para a saúde e a segurança do público e do meio 
ambiente, de forma consciente.

3. não deve aceitar trabalho que infrinja os direitos humanos ou 
envolva a promoção de discriminação ou exploração de qualquer 
pessoa ou grupo de pessoas com base em raça, sexo, idade, reli-
gião, nacionalidade, orientação sexual ou deficiência. 

4. não deve aceitar instruções de um cliente que envolva violação 
dos direitos de propriedade de outra pessoa sem permissão, ou 
agir de maneira consciente envolvendo tal violação. 
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5. deve ser encorajado a contribuir com cinco por cento do seu 
tempo para projetos pro-bono, de forma a servir a sociedade, o 
ambiente, e melhorar a experiência humana. O trabalho pro-bono 
só deve ser fornecido para grupos ou indivíduos que seriam inca-
pazes de obter dinheiro para esses serviços profissionais. 

6. deve adotar uma prática de educação contínua sobre as inovações 
de produtos sustentável da indústria e ler o livro verde SEGD 

7. deve especificar os produtos ambientalmente mais sustentáveis, 
sempre que possível. 

 
SEGD -  Society for experiential graphic design 

A Sociedade para Design Gráfico Experiencial, SEGD Society for Ex-
periential Graphic Design, (nomenclatura estabelecida em 2014), foi 
fundada inicialmente em 1973.
A sua nomenclatura inicial, “Environmental Graphic Design”, surge 
com base no paralelismo à designação “architectural graphic design”, 
mas de forma a não serem permitidas interpretações dúbias relativas 
a projetos arquitetónicos (Calori & Vanden-Eynden, 2007). 
Destaca-se por ser uma comunidade global e multidisciplinar de profis-
sionais que projetam e desenvolvem experiências que tem como obje-
tivo relacionar, orientar e conectar as pessoas a determinados lugares, 
através da comunicação visual e sistemas de informação. Com a mesma 
intenção deve promover a criação de ambientes diferenciadores, emo-
cionalmente desenhados, que proporcionem experiências, em diversos 
espaços, públicos, privados, interiores, exteriores, ambientes construídos 
ou naturais. Este propósito é alcançado através de uma visão holística 
onde as disciplinas de design gráfico, interiores e produto, arquitetura 
e urbanismo, definem projetos cuja principal ambição é a comunicação 
da identidade dos espaços e lugares da SEGD.
Evidenciamos aqui a eleição do processo de design colaborativo e 
multidisciplinar que coloca as necessidades do utilizador em primeiro 
lugar, com o intuito de providenciar o enriquecimento das pessoas, 
onde quer que eles trabalhem, joguem, façam compras, aprendam, 
viajem ou se reúnam.
Nota-se, portanto, a ambição de criar um sentido de lugar, de auxiliar 
as pessoas a percorrer e alcançar um destino, comunicar informações 
importantes, alimentando um diálogo entre espaço e utilizador, refor-
çando no contexto atual a capacidade de experienciação dos espaços 
projetados.
Neste contexto, são inseridos nestas comunidades os projetos de 
sistemas wayfinding estáticos e digitais, sinalização, design de am-
bientes e exposições, instalações multimédia, arte pública, interfaces 
de utilizadores e imagens corporativas.
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“as a designer, you have to think in time and see things in 
sequence. You have to see information as a narrative form.” 
(Paul Mijksenaar in Baer, 2008, p. 204)

No desenvolvimento de um programa de wayfinding procurámos 
as metodologias vigentes e primordiais nesta área, instituídas por 
diversos designers, complementadas pelas abordagens de teóricos 
e técnicos das disciplinas adjacentes, nomeadamente no campo de 
ação da arquitetura, planeamento, urbanismo e geografia. 
Abordamos assim contextos metodológicos diversos, e no sentido 
de fortalecer conceptualmente o campo investigativo, optámos por 
realçar aspetos presentes nas abordagens relevantes e abrangentes 
no panorama da disciplina do design de informação, experiencia e 
wayfinding.
Esta decomposição teórico-formal ambiciona destacar soluções que 
se traduzam numa eficácia projetual máxima, perante os inúmeros 
sistemas informativos e comunicativos refletidos na imagética da 
cidade.
Neste contexto cumpre observar de que forma, e à luz da investi-
gação no campo cognitivo já identificado anteriormente no capitulo 
anterior (1.2.2.) o processo de wayfinding se estabelece e desenvolve 
na figura do peão, num ambiente urbano desconhecido.

“The point of all signage systems is to help a user gain an un-
derstanding of a place and a space. The systems can be purely 
functional, or motivational, or entertaining, or sometimes all of 
those things at once.”  (Sher, 2010)

Para que haja uma correta formulação de raciocínio lógico, cumpre 
subdividir este campo de ação em duas áreas processuais distintas. 
Sendo a primeira constituída pela identificação e dissecação da linha 
temporal na qual o peão interpreta cognitivamente um programa de 
wayfinding, designada por processo interpretativo e percetivo do 
peão, e a segunda, definida pela estratégia processual do designer/
autor num contexto concreto, consciente da interpretação cognitiva 
por parte do destinatário do seu projeto, designada por processo 
construtivo do desenho do designer.

2.2. 
O DESENHO 
DO PROGRAMA 
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Um espaço, uma cidade, não sendo um espaço euclidiano, é, tal como 
fizemos referencia no capítulo anterior, um local imbuído em valores 
sensitivos, qualidades e formas, que são interpretados de diferentes 
formas por cada utilizador. Podemos mesmo reforçar a ideia de atri-
buição a este espaço, território real, a condição de personagem, num 
diálogo com o seu leitor/peão.
Persistindo na avaliação do espaço envolvente como um campo de 
relações em que a orientação surge como fator de interação do diálo-
go, numa transição entre cruzamentos, áreas distintas ou contíguas, 
podemos assumir uma interlocução permanente entre os dois perso-
nagens: o espaço e o peão. 
Aludindo Keane-Cowell (2013) o diálogo com os espaços arquitetóni-
cos envolvidos pode ser intermediado pela implementação de progra-
mas de wayfinding, servindo estes elementos físicos ou visuais como 
amplificadores da leitura desta realidade física.

“If circulation refers to the macro-movement of people, ‘wayfin-
ding’ and ‘spatial orientation’ relate to how users reach desti-
nations and how they situate themselves in space.”  (Passini in 
Zwaga et al, 2004, p.241)

Pessoas no espaço

As pessoas que se encontram num ambiente desconhecido, necessi-
tam de saber onde estão e enquadrar essa informação no contexto 
alargado da cidade, de forma a formular o seu plano de ação. Segun-
do John Muhlhausen (2006), nesta necessidade de orientação po-
dem ter o auxílio de informação recolhida anteriormente, da própria 
estrutura envolvente e da informação disponibilizada pelos suportes 
de sinalética.
Keane-Coweel (2013) refere também que o peão depende da legibili-
dade e lógica inerentes aos espaços, com certa dose de sorte. Neste 
caso, independentemente do conhecimento pré-existente, o peão 
faz o seu caminho, como participante de um conjunto de sistemas 
que foram desenhados, com maior ou menor cuidado, moldando a 
sua experiência do que o rodeia, sendo que estes sistemas por vezes 
convidam, incitam ou ordenam determinados trajetos.
Concordando com David Sless (2005) há, desta forma, a necessidade 
de analisar a dinâmica da interação entre peão e a informação na 
ação, no sentido de entender o que as pessoas fazem com a informa-
ção, como a utilizam, como constroem significados apropriados para 
as suas ações, questionando sobre o que queremos que o peão faça 
ou atue com a informação dada. 

2.2.1. 
O PROCESSO 

INTERPRETATIVO PEÃO 
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“altogether, cities correspond closely to the ideas and ideals of 
their inhabitants. They are the tangible expression of a national’s 
spirit, or the lack of spirit.” (Bernard Rudofsky, 1969, in Gibson, 
2009, p.13)

Seguindo a abordagem de David Gibson (2009, p.12), os locais cheios 
e movimentados, partilham a riqueza e diversidade da experiência 
humana, tal como as suas transformações, isto porque, de acordo 
com Passini (Zwaga, 2004) a intenção do peão geralmente não é “cir-
cular”, mas chegar aos destinos, mesmo num movimento aleatório de 
passeio, uma vez que a pessoa possui em mente um destino geral, e 
eventualmente o seu regresso. 
Nestes espaços o peão encontra o seu caminho através do seu senti-
do existencial, mas por vezes sente-se desorientado e sobrecarregado 
quando se perde. Este, ao longo da história foi gravitando em torno 
dos centros, mercados e espaços públicos vibrantes, sendo que qual-
quer bairro dinamizado e vivo é atraente, seja através de uma evolu-
ção orgânica seja através de um planeamento ordenado e intencional 
(Gibson, 2009).
Ao longo do tempo, as cidades, espaços e edifícios foram ficando 
imersos de informação, pontos de referência e símbolos, emergindo 
bons resultados ou caóticos e confusos, confirmando o possível es-
tado de ansiedade informativa definida por Richard Saul Wurman na 
obra information anxiety 2 (2001).
Segundo Passini (Zwaga et al., 2004), as pessoas com dificuldades em 
chegar aos locais pretendidos foram avaliadas como sendo privadas 
de um “sentido de orientação”, assumindo que essa dificuldade é 
apenas culpa das próprias. Esta análise da circulação humana era ve-
rificada à luz de uma visão macro do movimento humano nas cidades, 
não havendo particular atenção com os problemas de compreensão 
de desorientação. Este facto foi primeiramente aludido por Lynch na 
sua obra “a imagem da cidade” em 1960.
É também referido pelo autor que só nos últimos anos se começou a 
refletir e a reconhecer as dificuldades sobre a extensão dos problemas 
de circulação, desorientação, e desconforto provocados. Também 
os custos financeiros e funcionais avolumavam negativamente esta 
realidade. Assim, podemos hoje verificar o aumento de projetos de 
wayfinding, nomeadamente em ambientes interiores que sejam sujei-
tos a uma ampla circulação. 
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Desorientação e orientação

“who has not turned out mentally ‘twisted’ after trying to follow 
signs, to read upside-down maps or trying to understand the or-
ganization of complex settings”  (Passini, 1996, p.320)

Avançamos assim para o conceito de desorientação. Passini (1996), 
considera ser tudo uma questão de orientação, enfatizando o facto 
da abordagem do design derivar fortemente da lógica de comporta-
mento de orientação.  
Reportando-nos para a vivência atual, realçamos a interpretação 
de Keane-Coweel (2013), que salienta a sensação de desorientação 
como fator não surpreendente, considerando que à medida que a 
população cresce, as cidades expandem-se, o trafego internacional 
aumenta e o ritmo acelera, evidenciando a complexificação da circu-
lação e movimentação no território. É, neste campo complexo que os 
sistemas de orientação devem assumir a sua importância, promoven-
do e traduzindo a inteligibilidade e clareza do espaço circundante.
A indicação de orientação, de acordo com Keane-Coweel (2013), 
não deve ser analisada apenas como um pequeno auxílio temporário, 
tendo em consideração que pode ser determinante para o comércio, 
para os negócios e para a cultura, tal como já tinha sido referido por 
Arthur e Passini (1992) no sentido em que a dificuldade de orientação 
pode revelar-se uma questão problemática na atividade diária, na 
atividade ocasional ou até em situações de emergência. 
No entanto, referindo Lynch (2003), no contexto da cidade moderna 
“perder-se totalmente dentro dela é, talvez, uma experiência rara” 
(p.14) tendo em consideração todas os elementos facilitadores de 
orientação que abrangem a comunicação entre as pessoas, particu-
larmente os mapas, a toponímia, os diversos sistemas de sinalização 
de vias e transportes. Lynch realça, contudo, que caso “permitamos 
que o dissabor da desorientação suceda uma vez e a sensação de 
ansiedade e até terror que o acompanha” (p.14) pode revelar-nos a 
íntima ligação à nossa harmonia e serenidade.

“In prehistory being lost could easily be a question of life and 
death. Even today, the word ‘lost’ has strong emotional connota-
tions.”  (Passini in Zwaga et al., 2004, p. 242)

A questão da desorientação e de perda (lost) remete-nos, deste 
modo, para a noção de ansiedade e insegurança associadas, que em 
última análise poderia traduzir-se numa questão de vida ou morte, 
assumindo assim uma conotação emocional forte, podendo afetar a 
auto-estima de um individuo ou o próprio julgamento de competên-
cia, de acordo com Passini (in Zwaga et al., 2004).
Na continuação deste raciocínio, enfatizamos a intervenção de Lynch 
(2003), evidenciada também por Hunter (2010), que considera que 
a possibilidade de observar o máximo de elementos pertencentes a 
um sistema, constitui uma oportunidade para a sua apreensão de 
conjunto coerente, permitindo uma visão ampliada e panorâmica que 
pode dotar o peão de uma maior facilidade na memorização da sua 
configuração espacial. 
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Reforçando esta capacidade de memorização através do campo da 
psicologia cognitiva, (Passini in Zwaga et al., 2004), o processamen-
to da informação percecionada, assumindo uma função seletiva e 
diretiva, baseia-se no olhar. Aqui, de acordo com as noções inerentes 
à psicologia cognitiva, referenciadas por Passini, as informações ob-
tidas num olhar primeiro são armazenadas numa memória icónica de 
curta duração que, caso a informação seja entendida corretamente, 
será transformada numa memória de longa duração. É com base 
nestes pequenos períodos temporais da perceção visual que a in-
formação atua e se transforma em memória, o que só pode ocorrer 
se o número de unidades de informação for pequeno, para assim se 
tornar assertiva.

Complexidade visual

Avançando pela perceção visual e comportamento humano, introdu-
zimos o fator complexidade, nomeadamente em ambiente urbano 
com grande movimentação. De acordo com Passini (in Zwaga et al., 
2004), as pessoas tendem a não ser capazes de apreender as informa-
ções, embora estas estejam disponíveis para auxiliar na orientação. 
Esta condição, referida por Passini como a sobrecarga de informação, 
pode ser vista como um processo de adaptação de último recurso 
para eliminação de inputs adicionais, quando há uma sobrecarga do 
sistema cognitivo, reduzindo a sua facilidade orientativa. Esta situação 
pode ainda ser agravada por fatores externos inerentes à atividade e 
ao estado do peão, nomeadamente estando sujeito a stress, tensão 
emocional ou fadiga.  
É neste contexto que os sistemas de wayfinding operam, no sentido 
em que a informação atual será cada vez mais densa e complexa, 
consequência do desenvolvimento rápido das novas tecnologias. A 
sua aplicabilidade deve desta forma atenuar a complexidade visual, 
através de uma capacidade de resposta concisa e consistente. 

Definição de estratégias pelo peão 

Progredimos metodologicamente para a definição das estratégias ela-
boradas pelo peão, sendo que as decisões não são tomadas isolada-
mente, encontrando-se ligadas, o que produz ligações que se tornam 
significativas numa situação de resolução de problemas (Passini in 
Zwaga et al., 2004). Estas estratégias, dependendo muito da necessi-
dade de informação individual, devem ser baseadas na compreensão 
das habilidades de tomada de decisão e limitações do peão.
Conforme refere Mollerup (2013) e Passini ( in Zwaga et al. ,2004), 
todas as decisões compreendem um plano ou decisão de forma a 
completar a tarefa original de encontrar um determinado destino. As-
sim, perante um problema de orientação, os peões irão desenvolver 
a sua solução em função das informações disponíveis, sendo lógico 
que, quanto mais forte o apoio do programa de wayfinding, mais 
semelhantes serão os planos de decisão efetuados pelos diferentes 
indivíduos. Portanto, seguindo as referências de Passini ( in Zwaga et 
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al., 2004), a necessidade primordial é a identificação da forma como 
os peões devem chegar a um determinado destino, através de uma 
observação atenta aos fluxos circulatórios, de forma a prever os locais 
onde irão necessitar de informação.

“We have ample evidence that signs are not seen just because 
they are there. They tend to be seen when they are needed. “ 
(Passini in Zwaga et al., 2004, p. 251)

Um processo de orientação não se limita à representação da pessoa 
do espaço (mapa cognitivo), no sentido em que deve compreender 
todos os processos mentais envolvidos na mobilidade intencional. 
Passamos a assumir a expressão “processo de orientação”, em de-
trimento de “programa wayfinding”, tendo em consideração a ação 
resultante do peão e não o programa de constituído pelos elementos 
formais, e tendo em consideração ainda das limitações do termo na 
língua inglesa.
Um processo de orientação deve ser determinado pela capacidade 
e propósito de resolução de problemas espaciais, designando a sua 
definição através da decomposição em três processos inter-relaciona-
dos: 1. tomada de decisão e desenvolvimento de planos de decisão 
também chamados de planos de ação; 2. execução da decisão, trans-
formando planos de decisão em comportamentos, no momento e 
lugar certo ao longo de uma rota; 3. processamento da informação, 
compreendendo a perceção da envolvente onde se insere e cogni-
ção que providencia ao utilizador as informações necessárias para a 
tomada de decisão entre duas ou mais hipóteses. (Arthur & Passini, 
2002; Passini, 1996)
Na identificação do processo interpretativo do peão, realçamos tam-
bém a sistematização dada por Per Mollerup (2013), e corroborada 
por David Gibson (2009), no campo da análise conceptual do proces-
so de wayfinding, sendo que consideram que as estratégias de circu-
lação podem ser compartimentadas em três etapas nomeadamente 
pesquisa, decisão e movimento. 
À etapa que constitui a pesquisa podemos inferir a questão “onde es-
tou”, podendo traduzir-se na habilidade de orientação, relacionando 
o espaço físico e a coordenadas mentais ou físicas. Reflete a procura 
de informação, leitura e conjugação com a informação pessoal que 
cada utilizador possui. Neste campo, a pesquisa abrange a análise 
de mapas, orientações verbais, orientações na paisagem, sinalética 
e todas as ajudas possíveis, no sentido em que todas as informações 
se complementem e acrescentem conhecimento, desenvolvendo ou 
complementando o seu mapa cognitivo representativo do território.
À etapa que constitui a decisão podemos compreender a escolha 
entre diversas hipóteses, a exploração e referência à questão “para 
onde vou”, através da avaliação e comparação de possíveis rotas. 
Nesta decisão, ambicionando a procura e tradução do espaço real 
num mapa mental, estão intrinsecamente incluídos fatores como fa-
miliaridade, distancia, trânsito, segurança, paisagem, acessibilidade, 
facilidade de navegação, economia (portagens, outros transportes), 
horários e combinação com transportes públicos existentes.
À etapa que constitui o movimento, pode considerar a representação 



SINGULARIDADES DA COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA NO TERRITÓRIO | Alexandra Cabral82

do confronto direto da planificação com o território, podendo ser 
deduzida a questão “como vou” onde são verificadas as reais capa-
cidades de orientação do utilizador. Podem ser aqui envolvidas as 
tarefas dedutivas de distâncias, percursos e a habilidade de identificar 
marcos de referência (Mollerup, 2013).  
De acordo com David Gibson (2009), conscientemente ou não, po-
demos fazer tais perguntas todos os dias enquanto navegamos a 
lugares e espaços de nossas vidas. A descriminação destas etapas 
de planificação é assim maioritariamente elaborada de forma incons-
ciente pelo utilizador, que poderá efetuar ajustes ao longo do trajeto, 
consoante dificuldades que surjam, ou elementos inesperados que o 
confrontem no seu percurso.
Neste contexto de definição de estratégias de circulação do peão, às 
duas primeiras premissas Susan Hunter (2010) adiciona mais duas, 
uma vez que subdivide a questão “como vou” em dois: desenvolvi-
mento de um plano para a sua deslocação até ao destino pretendido 
e execução desse plano, com possíveis correções necessárias ao lon-
go do trajeto.

Orientação espacial

Entramos aqui no parâmetro da capacidade de orientação espacial, 
não dependente apenas da capacidade de resposta à metalingua-
gem da sinalética, uma vez que reside parcialmente do fator me-
mória, capacidade inata e animal, que persiste em paralelo com as 
nossas atividades racionais. Este fator foi bastante evidenciado por 
Lynch (2003), no âmbito da procura da forma como o espaço ur-
bano afetava a memória espacial. Referia também como elementos 
fundamentais a distância e o reconhecimento do território para a 
tomada de decisão, evidenciando-os na comparação diferencial en-
tre percorrer um local familiar e uma cidade desconhecida ou mesmo 
outro continente. 

“This city can be known only by an activity of an ethnographic 
kind: you must orient yourself in it not by book, by address, but 
by walking, by sight, by habit, by experience; here every discovery 
is intense and fragile, it can be repeated or recovered only by 
memory of the trace it has left in you: to visit a place for the first 
time is thereby to begin to write it: the address not being written, 
it must establish its own writing.”  (Barthes, 1989, p.36)

A planificação da orientação baseia-se assim na dicotomia entre co-
nhecimento do território e no auxílio de informação disponibilizada 
por uma diversidade de meios e materiais. Assim, a uma solução 
mental, constituída pela tomada de decisão da viagem, dá origem a 
uma solução física, que se traduz na execução das tarefas definidas.
Analiticamente, Mollerup realça o fato inerente à planificação de 
longos percursos, no sentido da divisão da rota em segmentos me-
nores. Mentalmente, o percurso torna-se mais acessível, tornando-se 
dependente dos obstáculos e auxílios ao longo da viagem. Esta frag-
mentação é evidenciada na planificação e procura de informação nos 
aeroportos, uma vez que há uma expectativa na correspondência a 
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uma hierarquia estabelecida, surgindo primeiro a porta área de embar-
que e só depois a porta, dentro da área já definida (Mollerup, 2013).
Este autor define nove estratégias inerentes ao peão na tarefa de 
orientação, uma vez que estes optam por definir a sua estratégia de 
orientação do percurso para executar a sua viagem. Esta estratégia 
pode ser definida com base nos princípios racionais de procura, deci-
são e movimento. Nesta definição é incluída a procura inteligente e 
excluí o método aleatório. 
Alguns viajantes normalmente fazem uma procura aleatória quando 
se sentem perdidos sem qualquer sentido de orientação. Apesar des-
tas estratégias não serem reconhecidas racionalmente pelo utilizador, 
a sua escolha e possível combinação, construídas através da sua ca-
pacidade de leitura da envolvente, depende da sua disposição, do seu 
conhecimento anterior do local, das fontes de informação que possui, 
dependendo ainda da envolvente durante o percurso.
Em certa medida, a tecnologia gpps e as aplicações para smartpho-
nes tornam as estratégias normais redundantes. No entanto, nem 
todos os viajantes têm esse equipamento ou aptidão tecnologia de-
senvolvida. Importa ainda referir que essa tecnologia não auxilia em 
ambientes fechados, uma vez que os sistemas gpps não funcionam 
nesses espaços. Na maioria dos casos, o gpps traz o viajante perto do 
destino, onde as estratégias de orientação espacial usuais reassumem 
a sua importância.
Mollerup (2003) destaca assim as seguintes estratégicas:

1. Seguir um percurso, track following, estratégia mais básica, uma 
vez que se baseia nos sentidos da visão, ocasionalmente auxilia-
dos pelo tato ou audição. Muitas vezes o próprio percurso conduz 
ao destino, nomeadamente com guias no pavimento salientadas 
pela cor ou tipo de revestimento. 

2. Seguir uma rota, route following, estratégia que exige perceção 
atenta, uma vez que há necessidade de informação acrescida, 
através de indicações fornecidas por suportes auxiliares, ou des-
crições facultadas por habitantes. As instruções, pictóricas ou 
verbais, são fornecidas hierarquicamente, por ordem de apresen-
tação territorial.

3. Seguir cognitivamente, educated seeking, estratégia que implica 
o uso de conhecimento já adquirido em situações semelhantes, 
onde o ponto crucial é a validade das premissas.

“truly inteligente behavior calls for the ability to use information 
acquired in one situation to solve problems in another” (Arno 
Penzias in Mollerup, 2013, p.34)

4. Seguir dedutivamente, inference, estratégia que salienta o uso 
das qualidades estruturais, como números de policias, toponímia, 
e outra informação fornecida. A dedução depende maioritaria-
mente da organização numérica, operando pela capacidade de 
sense making, uma compreensão mais profunda do problema, no 
sentido que exige um esforço intelectual maior. Surge através da 
aplicação sequencial e ordenada das designações, definindo es-
truturas compreensivas e seguindo os padrões culturais comuns. 
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Aqui destaca-se a incapacidade de orientação perante codifica-
ções não pertencentes a padrões culturais semelhantes, (oriente).

5. Efetuar uma triagem, screening, estratégia que envolve a compe-
tência e destreza de procurar algo específico numa determinada 
área, de forma sistemática. Mollerup diferencia assim de forma 
limitada, onde poderá ser procurada uma bomba de gasolina in-
determinada, ou de forma total, no caso de uma procura de um 
local concreto.

6. Seguir através de contacto visual direto, aiming, estratégia mais 
facilitada, correspondendo ao movimento na direção do alvo 
percetível. 

7. Seguir à leitura de mapas, map reading, estratégia que permite 
uma vista de larga escala do território que será percorrido, através 
da análise de uma vista aérea que possui a vantagem de efetuar 
uma triagem dos elementos relevantes, descobrindo as suas no-
menclaturas. No entanto, a sua leitura implica o reconhecimento 
do destino, de forma a poder analisar e definir a rota mais indica-
da. Esta estratégia implica a definição e capacidade de coordena-
ção cognitiva entre mapa e identificação dos marcos no território.

8. Seguir as coordenadas e pontos cardeais, compassing, estratégia 
recomendada para grandes áreas e em ambientes construídos. 
Nesta situação, o mapa mental do utilizador inclui uma ideia vaga 
dos pontos cardeais, podendo ter noção territorial orientada de 
alguns marcos relevantes, nomeadamente rios ou oceanos ou 
orientação solar. Há inúmeras cidades que associam à sua toponí-
mia a indicação dos pontos cardeais.

9. Seguir, navegar ou circular com base social, social navigation, 
estratégia que significa percorrer um trajeto através de indicações 
dadas por outros que efetuam o percurso, através da analise dos 
seus testemunhos. Estratégia aplicada numa área com múltiplas 
saídas, recorrendo às opções mais utilizadas por outros utilizado-
res. Os próprios percursos podem indiciar a sua utilização.

Figura 25

indicação este/oeste. Shangai.

Arquivo autor
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Na prática, e ainda de acordo como o autor, o peão emprega assim 
várias estratégias de orientação de forma intuitiva e inconsciente. 
Possuindo esta análise cognitiva é possível antecipar as suas necessi-
dades, sendo necessário fazer com que os destinos e percursos sejam 
reconhecidos pela sua variedade, hierarquia, posição relativa e iden-
tificação de sinais. 

Configuração espacial / sintaxe espacial 

Perante as estratégias de orientação, torna-se necessário evidenciar 
o papel da configuração espacial na tomada de decisão individual, 
tornando-se particularmente interessante no sentido em que o layout 
do próprio ambiente pode afetar as escolhas efetivas do peão (Emo 
et al., 2012).
Realçamos a importância de Weisman (1981) neste campo de conhe-
cimento, uma vez que desempenhou um papel relevante na ligação 
conceptual com os psicólogos da Gestalt, sugerindo que uma planta 
imbuída nos valores da boa forma de gestalt promoveria um melhor 
desempenho de um programa de wayfinding.
Assim, de acordo com Hillier & Hanson (1984), a sintaxe do espaço 
oferece um modelo ambiental capaz de medir a configuração especial, 
uma vez que a uma escala urbana, o modelo de sintaxe de espaço 
usa elementos estruturais do ambiente para prever o fluxo pedestre 
dentro da malha urbana. 
Vale a pena também referir a análise de Hunter (2010), uma vez que 
esta se debruça sobre o processo de recolha de informações e to-
mada de decisão para orientação e movimento através do espaço, 
considerando que um programa de wayfinding deve ser suportado 
através da análise conceptual da psicologia ambiental, sobre as esco-
lhas individuais e cognição perante um espaço concreto construído.
Hunter (2010) realça ainda que a investigação na área cognitiva ex-
pandiu o conceito estático de orientação espacial de Lynch, para um 
conceito dinâmico, através da observação do processo de orientação 
apoiado na realidade humana de recolha de informação e tomada de 
decisão. No entanto, as premissas divulgadas pelo estudo de Lynch, 
no que respeita a todos os pontos de referência enunciados como 
essenciais para formar uma imagem mental da cidade, mantêm-se 
válidos sendo considerados ainda hoje.
Não obstando as premissas atuais de Lynch, Hunter (2010) refere que, 
nas últimas décadas, a investigação se debruçou sobre a capacidade 
dos elementos construídos influenciarem as emoções e o movimen-
to humano. Também Arthur e Passini (1992), através da codificação 
entre arquitetura e investigação cognitiva, e Christian Nold, através 
do conceito de cartografia emocional, conforme já referenciado no 
capitulo 1.
Em paralelo à investigação no campo da influência dos elementos 
urbanos, a investigação sobre mapeamento cognitivo progrediu 
no conhecimento sobre a capacidade humana de elaborar mapas 
cognitivos do meio envolvente, das suas capacidades de adquirir a 
informação, armazenamento e estruturação e esquematização da 
informação apreendida. 
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Neste contexto, Hunter (2010) salienta o facto que a investigação, 
no âmbito da sintaxe espacial, procura descrever e quantificar as 
propriedades de um layout de um espaço construído. Referindo no-
meadamente que no início dos anos 90 foi analisada a possibilidade 
de, perante uma exposição breve ao layout de um edifício, o peão 
tendia a compreender as propriedades de configuração desse espaço, 
direcionando-se mais consistentemente pelo espaço através do local 
mais acessível e não se apoiando apenas na orientação por marcos e 
sinais existentes. Através de observação e estudos experimentais, foi 
analisada a hipótese de o espaço cognitivo ser primeiramente topo-
lógico, dependente da localização relativa, em oposição à direção e 
distância precisas.
Hunter (2010) realça assim a necessidade de aprofundar a análise 
justificativa da forma como o utilizador observa, analisa e elege uma 
decisão perante diversas hipóteses: como são dadas as informações 
entre utilizadores, as maiores diferenças entre wayfinding em ambien-
te interior e exterior e observação das estratégias humanas perante as 
inovações tecnológicas.

Mapa cognitivo no programa de wayfinding 

Segundo Reginald G. Golledge, (1999) a designação de mapa cog-
nitivo tem atraído desde a década de 40 pesquisadores de áreas tão 
diversas como a psicologia, a geografia e planeamento urbano, no 
sentido de explorar e captar a forma como as pessoas processam e 
usam informação espacial.
De referir que esta nomenclatura era substituída por Lynch (2003) pe-
los termos “imagem” e ”imagética”, identificando os seus elementos 
físicos para a construção mental. 
No âmbito do mapa cognitivo aplicado ao programa de wayfinding, 
Golledge  (1999) propõe uma pesquisa única e abrangente de inves-
tigação. Com o intuito de descobrir e expor os mecanismos internos 
de perceção espacial e planeamento dos percursos, procurando en-
tender como são modelados ou construídos, sempre baseadas na evi-
dência comportamental. Num outro campo investigativo adjacente, 
os neurocientistas cognitivos que examinam a base neurocognitiva do 
comportamento espacial, através da análise de os danos no sistema 
hipocampo prejudicam a capacidade de orientação.
Assim, segundo Golledge, no campo de atuação investigativa do ma-
peamento cognitivo, quanto mais sabemos sobre como as pessoas po-
dem navegar ou circular através de um programa de wayfinding, mais 
eficaz será a construção de sistemas de orientação futuros, de forma a 
torná-los mais naturais, facilitando a sua compreensão e controlo.
Desta forma e ainda corroborando a referência de Passini ( in Zwaga 
et al., 2004), o conceito de mapa cognitivo surge como uma fonte 
de informação que pode ser combinada ou parcialmente substituída 
por outros tipos de informações necessárias para fazer e execução  
de decisões. 
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Neste contexto, muitas vezes a sensação de desorientação e perda 
seria evocada, segundo Passini ( in Zwaga et al., 2004), como con-
sequência de o peão não conseguir desenvolver um mapa cognitivo, 
não tendo ou não sendo capaz de desenvolver um plano de decisão 
para chegar a um determinado lugar. 

“done right, noboby talks about them. Done wrong, they can 
spoil everything”. (Mollerup in Keane-Coweel, 2013)

No entender de Terry Irwin (2002), são necessárias as bases perceti-
vas do processo cognitivo e respostas multi-sensoriais para um bom 
programa de wayfinding, uma vez que considera ser uma questão 
de assertividade, na medida em que toda a informação deve ser útil, 
extremamente funcional, podendo até correr o risco de parecer vi-
sualmente pobre, uma vez que vive da necessidade de ser eficaz. 
Neste sentido, segundo a análise de Dervin (Jacobson, 2000) conclui 
que vivemos numa realidade ambígua, se por um lado temos uma 
imagem de uma realidade ordenada e universal, por outro lado vive-
mos uma realidade caótica e inacessível. 
Já Erik Spiekermann (2000), considera que quando o meio se torna 
complexo, ou desafia o senso de orientação comum, são necessárias 
ferramentas de auxílio, que poderão fazer a diferença num caso extre-
mo de sobrevivência, simplesmente ao encontrar a indicação “Saída”. 
Desta forma, reforça que o desafio ao definir o design de informação 
como processo para a interpretação do real, não se esgota na criação 
de um projeto de “bom design”. Daí que seja tão necessário e urgen-
te um eficiente programa de wayfinding.
Na definição de Kevin Lynch (2003) é necessário criar e destacar mar-
cos urbanos, diferenciar percursos, assinalar cruzamentos, potenciais 
pontos focais, no sentido de ajudar a conceber sistemas mentais de 
referência geográfica e a localizarem-se no território. Estes marcos 
reforçam o reconhecimento do espaço, podendo tornar-se cruciais 
para uma definição de uma visão abrangente, definindo áreas de re-
conhecimento na memória humana.
Assim, para a criação de um programa de wayfinding consistente 
tem que se ter em consideração o comportamento humano, a sua 
capacidade de interpretação e de armazenamento dos dados, nunca 
desprezando o facto de que as distâncias, localizações e o tempo são 
lembrados de modo diferente. 
Por analogia, o programa de wayfinding pode ser comparado a um 
texto, no sentido em que encerra uma gramática própria, que procura 
traduzir e dirigir o peão num espaço real, através de um conjunto 
imagético de esquemas, ícones, cores e pequenas palavras.
De acordo com Arthur e Passini (1992) e realçado por Hunter (2010), 
as estratégias de wayfinding têm como objetivo a comunicação 
efetiva universal, orientada para a diversidade de linguagem física, 
sensorial, cultural e social, não esquecendo as habilidades intelectuais, 
as diferenças de género e de estatura.  
Como tal, destacamos as abordagens intimamente conectadas com 
o processo construtivo do desenho de um programa de wayfinding.

2.2.2. 
ANÁLISE PROCESSUAL 

DESIGNER 
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“The unfortunate habit of consulting a graphic designer shortly 
before opening day to ‘install some signs’ should be vigorously 
denounced.” (Passini, 1996, p.331)

De forma a iniciar a análise procedimental, destacamos as três ques-
tões fulcrais para um sistema efetivo, definidas por Passini ( in Zwaga 
et al., 2004), que revelam o paralelismo com as três questões enuncia-
das no ponto anterior, referente à abordagem do peão, (onde estou; 
para onde vou; como vou). Assim, aqui são formuladas as questões 
relativas à informação que deve ser prestada, onde a informação deve 
ser colocada, e de que forma deve ser apresentada. A pergunta ‘O 
quê?’ faz referência ao conteúdo da mensagem; a pergunta ‘Onde?’ 
faz alusão à localização dessa mensagem; e a pergunta “como?” 
faz menção à questão da forma, da conceção e concretização das 
mensagens em sinais, mapas e diretórios. Estes elementos visuais de-
senhados devem ser projetados na sua capacidade de compreender 
as características espaciais de configurações e os seus movimentos, 
de forma a relacionar com o conhecimento sobre perceção ambiental 
e cognição.
Também David Sless (2005) nos apresenta uma abordagem constru-
tivista cuja preocupação é com o modo como podemos desenvolver 
conjuntamente as realidades sociais através da experienciação. De-
fende que o objetivo maior é a coerência de um programa, devendo 
ser limitados por uma determinada pontuação, através de marcos 
artificiais na linha contínua do meio urbano. Faz a analogia de um 
projeto a uma simples história tradicional usando o paralelo entre o 
“Era uma vez” com “o problema” e o “…e foram felizes para sempre” 
com “a solução”. Na definição de um projeto, Sless (2005) defende 
em primeiro lugar uma análise do ambiente político, uma vez que no 
processo a implementar não há “jogadores desinteressados”, assim 
sendo deverá ser implementado com o apoio institucional. Em se-
gundo lugar considera que tem que ser definida a posição a adotar 
perante as visões e perspetivas diferentes, com a noção do que os 
outros podem ver, nunca esperando o consenso. Como terceira pre-
missa apresenta-nos a parcimónia, uma vez que as soluções devem 
ser simples e económicas. Neste caso, é importante uma observação 
participativa dos utilizadores, uma vez que, através de um diagnóstico 
exaustivo das questões reais, é possível atingir soluções exequíveis. 
Realça a importância de uma postura correta, amplificada através do 
diálogo com o intuito de auxiliar o utilizador, através do diálogo.
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O território como espaço do diálogo 

Segundo John Muhlhausen (2006), e referindo Arthur e Passini 
(2002), para um bom programa de wayfinding, interior ou exterior, 
há a necessidade de um trabalho colaborativo entre designers, arqui-
tetos e urbanistas, no sentido em que todos se devem encontrar con-
vergentes no planeamento inicial. Também Gerlinde Schuller (2007) 
defende uma estratégia multidisciplinar, através do design, teoria da 
informação, ciências culturais, uma vez que a mera justaposição de 
elementos pode não funcionar.
Neste contexto, e dando enfoque à estruturação do território, (de-
lineada através de planos de planeamento urbanísticos e projetos 
arquitetónicos), refere Muhlhausen (2006) serem estes os primeiros 
geradores de comunicação num espaço concreto, sendo fatores de-
terminantes para o sucesso ou fracasso de um programa de wayfin-
ding. É, neste sentido, destacada a importância de uma arquitetura e 
espaço urbano consistentes, contendo todos os elementos integran-
tes, desde o traçado das ruas, desenho dos edifícios, colocação da 
iluminação, adequação do mobiliário urbano, colocação de mapas, 
de forma a permitirem uma boa orientação espacial.
Sucintamente são estipulados e destacados por Muhlhausen alguns 
indícios facilitadores no contexto processual, em ambiente construí-
do, nomeadamente: definição de pontos de chegada identificados de 
forma clara; previsão de estacionamento e passeios/rotas acessíveis 
à entrada dos edifícios; definição de uma boa localização de pontos 
de informação, visíveis desde o ponto de entrada; definição de um 
uso consistente de revestimentos, acabamentos e de iluminação; 
colocação de marcos visíveis ao longo dos percursos e trajetos bem 
como em todos os pontos de decisão; distinção de áreas publicas e 
privadas, através de acabamentos, cores e iluminação; harmonização 
no uso de numeração.
Perante esta análise metodológica com base cognitiva, o designer, 
consciente destas capacidades inerentes ao destinatário do seu pro-
grama de orientação, deve desenvolver um projeto que abarque todo 
este conhecimento no campo da psicologia e semiótica. Como tal, 
avançamos para a segunda esquematização proposta, a análise pro-
cessual referente ao desenvolvimento estratégico do designer/autor.

“Todos os projetos que fazemos, quase que nos exigimos que 
tenham semântica. (...) fazemo-lo no sentido da identidade” 
(Gusmão, 2006)14

Arthur e Passini (1992) definiram alguns princípios orientadores para a 
implementação de um programa de wayfinding, que podemos estru-
turar triadicamente: 1 - Desenvolvimento de um vocabulário visual dos 
recursos espaciais auxiliares no processo de wayfinding e da imaginabi-
lidade do território; 2 - Relacionamento entre a estrutura do espaço com 
a tarefa, devendo o designer assegurar que, ao longo do percurso, são 
fornecidos ao peão indícios e o conhecimento desejado por parte do 
designer ou entidade; 3 - Referenciamento dos pontos de vista espaciais 
que o peão pode ter, garantindo a sua legibilidade num contexto global.

14 Anexo E08
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1. O desenvolvimento de um vocabulário visual, ou qual a forma 
da comunicação e organização conceptual do conteúdo informa-
tivo, que permita haver uma correspondência que possibilite a 
circulação efetiva e significativa no território através dos seguintes 
fatores:

a) - Criação de uma identidade diferenciadora
A cada local deve ser atribuída uma identidade singular para que o 
peão associe preceptivamente o local à envolvente, inserindo-a numa 
escala maior. 
Assim, para descrever a perceção de lugares à noção de identidade é 
introduzido o conceito de equivalência, sendo identidade a caracte-
rística diferenciadora, e o termo equivalência o que permite a junção 
dos espaços pelos seus atributos comuns.
Na busca da identidade visual, Ruedi Baur (2004) considera que um 
projeto de wayfinding deve ser um marco de resistência ao território 
indiferenciado e impessoal, devendo a cidade ser vivenciada através 
de percursos atrativos e efetivos, rejeitando a unificação universal.

b) - Implementação de marcos de referência 
A utilização de marcos referenciais, possuidores de características fí-
sicas detentoras de singularidade, constituem elementos que incitam 
à orientação, providenciando pistas e simultaneamente dotando o 
local de unicidade e memorabilidade para o peão no contexto espa-
cial urbano.
Segundo Arthur e Passini (1992), corroborando a investigação de 
Lynch (2003), estes marcos devem estar associados a pontos físicos 
de decisão, facilitando a tarefa de escolha do peão, entre as diversas 
possibilidades que lhe são facultadas.
No contexto da implementação, deve ser tida em consideração a ca-
pacidade de auxílio, organização e definição da informação espacial 
inserida num marco de referência. O seu uso deverá ser ponderado, 
de forma a não se tornar redundante, uma vez que a sua proliferação 
se traduz na ineficácia de tornar um marco memorável pela falta de 
unicidade.
O uso de marcos de referência deve então privilegiar a sua singulari-
dade, representando uma área de influência, sendo o elemento visual 
figurativo destacado no sistema de orientação.
Consideramos assim pertinente a referencia a Erik Spiekermann (2000), 
que, na sequência do conceito apresentado por Richard Saul Wur-
man, “Information Anxiety”, refere que ao vivermos numa teia repleta 
de informações devemos ter noção do lapso existente entre o que 
apreendemos e o que achamos que apreendemos, verificando o vazio 
entre a informação e o conhecimento apreendido. O autor considera 
assim como sendo essencial antecipar a possibilidade de a informação 
dada não ser a necessária, ou instantaneamente não ser entendida, o 
que se traduz numa ausência de resposta às questões necessárias

c) - Criação de percursos bem estruturados
A preocupação de estabelecer percursos deve ser contínua, desde 
o início até ao seu término, mantendo uma coerência visual clara, 
facilitando a perceção da distância, extensão e progressão sequencial 
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através de uma linha temporal, respeitando as características do ter-
reno, de forma a serem compatíveis. 
No contexto da implementação, estas representações visuais facilitam 
o seu reconhecimento por parte do peão, oferecendo-lhe confiança. 
Reforça-se assim a ideia de que o sistema não deve ser definido pela 
diversidade de aparência, mas pela disposição ao longo do percurso.

d) - Definição das áreas 
Quanto a este aspeto, deve ser tido em consideração o carácter visual 
diferenciado da paisagem. Este fator pode ter como base a distinção 
funcional, a aparência visual ou até a morfologia do território. As áreas 
devem ser facilmente reconhecidas pelo peão, na medida em que es-
tas estratificações de áreas permitem ao peão a fragmentação de uma 
área geral em pequenas áreas, facilitando a sua apreensão global.

2. Relacionamento entre a estrutura do espaço com a tarefa, ou qual 
a forma de definição dos locais para que haja uma progressão 
coerente por parte do peão:

a) - Definição de opções de circulação
Havendo uma narrativa a dar a conhecer, a trajetória deve ser de-
senhada de forma coerente, evitando ao máximo a hesitação na 
escolha da progressão do percurso a seguir. Manifesta-se assim a 
importância do estudo dos locais a intervir, no sentido de oferecer 
informações necessárias no local adequado para a tomada de decisão 
com confiança.
Aqui, apoiamo-nos na análise de Lynch (2003) no sentido em que 
considera de extrema relevância a informação clara e com descrição 
de ponto de partida.

3. Referenciamento dos pontos de vista espaciais, ou qual a forma 
de fornecer linhas de visão que permitem a tomada de decisão 
antecipada e que amplifiquem a unicidade do território concreto.

a) - Providenciamento de sinais nos pontos de decisão (Arthur & Pas-
sini, 1992; Passini, 1984) 
Analisando as tomadas de decisão acima enunciadas por Mol-
lerup (2013), o peão ao iniciar o trajeto define, consciente ou 
inconscientemente, um objetivo e vai adquirindo informação sobre 
o território, fundindo e combinando a observação das características 
locais com o conhecimento prévio.
Perante esta constatação, os sinais devem ser colocados onde chamem 
à atenção, para que os benefícios da sua localização sejam ponderados, 
com base na sua ocupação no espaço. Aqui, são definidas as hierarquias 
físicas e informativas, procurando dar a resposta às questões ligadas à 
localização do suporte, à memorabilidade como ponto de referência, 
qual o suporte e qual a informação que deverá ser incluída.
Deve ser aqui ressalvada a importância da boa localização dos ele-
mentos constituintes do sistema, bem como a sua adequação da 
informação uma vez que a informação poderá ser autoritária e ine-
quívoca, de forma a precaver a desorientação e erro do peão nas suas 
tomadas de decisão.



SINGULARIDADES DA COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA NO TERRITÓRIO | Alexandra Cabral92

Assim, de acordo com Brenda Dervin, (Jacobson, 2000) a informa-
ção é passível de ser traduzida numa lógica categorizada, na qual 
primeiramente descreve uma realidade ordenada, acrescentado de 
seguida as seguintes premissas: apenas é “encontrada” pelos que a 
procuram, nomeadamente pelos leitores possuidores de capacidades 
de observação e de tecnologia; pode ser alterada ao longo do espaço 
e do tempo; pode ser alterada consoante cada cultura e cada leitor; 
pode ser um instrumento de poder imposto num discurso dos que 
não possuem poder; pode assim impor um sentido de ordem numa 
realidade caótica.
 
b) - Disponibilização de pontos de vista gerais (mapas)
No desenvolvimento dos conteúdos visuais, e concordando com 
Arthur and Passini (1992), deve ser considerada uma imagem geral 
da área ou do percurso, encorajando o peão a tomar decisões ante-
cipadas perante a escolha de um trajeto. Desta forma, e conforme 
indicação de Mollerup (2013 deve ser disponibilizada a informação 
referente a “você esta aqui”, uma vez que ao fornecer uma imagem 
geral, facilita a criação de um mapa mental, que deverá ter corres-
pondência com os elementos fundamentais encontrados no espaço 
urbano. Podem estes elementos constituir um fator de síntese facili-
tador do conhecimento, permitindo a interiorização do espaço e da 
sua informação.
A estes elementos visuais integrantes do território, devem ser acres-
centados sempre que possíveis referências a elementos circundantes, 
através do desenho de áreas, podendo ainda serem elucidados tem-
pos de circulação.
Neste âmbito Lynch (2003) considera essencial a promoção da di-
ferenciação visual dos diversos elementos gráficos constituintes, 
nomeadamente representação de água, edifícios, diversificação de 
escala e utilização de cor, de forma a construir um mapa mental mais 
completo.

c) - Uso de linhas de visão enunciadoras
Neste princípio orientador, procura-se fornecer ao peão uma extensão 
visual que permita antever algumas direções posteriores, como sendo 
um incentivo para avançar na circulação. Este elemento, tornado in-
dicial, produz um efeito recompensador ao peão, no sentido em que 
efetiva e valida a sua escolha. Ao proporcionar esta extensão visual, 
oferece ainda ao peão uma amostra representativa do espaço dispo-
nível a percorrer, de forma a dar confiança para executar decisões.
Desta forma Hunter (2010) considera que a preocupação não deve 
passar apenas pela construção cuidada da rota, mas também pela en-
volvente ao longo do percurso, que poderá ter influência na apreen-
são e tomadas de decisão do utilizador. O timing da apresentação 
da informação é assim fundamental, no entanto a sua inserção no 
espaço construído também tem uma grande influência.
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Organização espacial e sistema de circulação

Segundo Passini, ( in Zwaga et al., 2004) as noções, organização 
espacial e sistema de circulação, estão intimamente relacionadas. 
Organização espacial faz referência à identificação e arranjos de uni-
dades espaciais ou zonas, enquanto que o sistema de circulação é 
referente à sua ligação. (p. 246) os sistemas de circulação podem ser 
caracterizados por uma ordem linear composta de percursos; uma 
ordem centralizada composta por praças ou áreas de espaço urbano; 
uma ordem misturada (combinando ordens lineares e centralizadas); 
uma ordem de redes caracterizada por relações recorrentes entre per-
cursos e/ou quarteirões.
Desta forma, as informações disponibilizadas também dependem da 
envolvente visual concreta e individual do território.

O perfil do designer

“point of view is that quintessentially human solution to infor-
mation overload, an intuitive process of reducing things to an 
essential relevant and manageable minimum (...)in a world of 
hyperabundant content, point of view will become the scarcest 
of resources”  (Paul Saffo in Baer, 2008, p. 18)

Segundo Gibson, o crescimento exponencial da mobilidade, as ideias 
de Richard Saul Wurman (2001) para o excesso de informação gera-
da e disponibilizada, os livros de Edward Tufte sobre visualização de 
dados e a necessidade crescente de bom design de informação em 
contexto publico, deram um impulso e efeito no âmbito do design 
de wayfinding, traduzindo-se assim na necessidade crescente de de-
signers especializados em informação, o que tornou a profissão de 
designer de informação com maior importância, uma vez que normal-
mente ficava no anonimato. Refere ainda que o designer de wayfin-
ding é responsável por melhorar a forma como o espaço (publico/
privado) é experienciado, através da descoberta da ordem no caos 
sem destruir o seu carácter.
De acordo com Kim Baer (2008), o designer deve ter uma paixão por 
colocar questões, deve possuir uma sensibilidade para olhar o deta-
lhe, (keen eye). Este deve conseguir ver “a floresta e a árvore”, com 
a capacidade de observar e participar em simultâneo. Desta forma, 
encara o design de informação como um tradutor da complexidade, 
desorganização ou desestruturação dos dados, tornando a informa-
ção legível. Neste caso, quanto maior a complexidade de informação, 
maior é a necessidade de um bom projeto de design de informação. 
Ao dissecar a expressão design de informação refere que ao incluir a 
palavra design na equação é acrescentado o propósito e um plano, 
através dos quais o designer tenta comunicar de forma a criar signifi-
cado para o utilizador. 
Na realidade, de acordo com Robert E. Horn ( in Baer, 2008) o que 
precisamos não é de mais informação, mas apenas da habilidade ex-
plicitada no projeto quando apresenta a informação certa às pessoas 
certas no tempo certo, e da forma mais efetiva e eficiente. 
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A contenção visual do programa

Concordando com Keane-Coweel (2013) os sistemas reguladores po-
dem ser controladores e condicionadores, ou assumindo uma visão 
otimista, podem ser vistos como auxiliadores na vivencia das cidades 
atuais complexas. 
Estes sistemas são considerados dados funcionais devendo possuir 
linguagem gráfica contida conscientemente. Assim, o valor da discri-
ção realça o facto de que os bons sistemas não são muito evidentes, 
devendo integrar-se na sua envolvente, assumindo uma abordagem 
utilitária, mas que comunique uma certa sofisticação.
No entanto Keane-Coweel (2013) refere que nem todos os projetos 
têm que se contidos, realçando a legibilidade e a relevância como 
critérios fulcrais para a sua referência.

A consistência do programa

“Consistency in the design of a sign casing, for example its colour 
or graphic expression, are major factors in facilitating the percep-
tion of a sign and, thus, reduce chances of creating conditions of 
information overload. (…) Consistency in the placement of infor-
mation is the second major principle of facilitating the perception 
of graphic supports and the second antidote to information over-
load.“ (Passini, Zwaga et al., 2004, p. 253)

De acordo com Passini (1984), a exibição de informações com uma 
forma específica, produzia a capacidade de identificação de suportes 
semelhantes nos utilizadores muito antes que pudessem ler a mensa-
gem, esta facilitação prende-se com a consistência visual, que permi-
te a identificação e perceção associativa de um sistema consistente.

Passando para o âmbito da consistência física do programa, e de 
acordo com Keane-Coweel (2013), a sustentabilidade e o tempo de 
durabilidade devem ser logo definidos no inicio do projeto.

“When it comes to signage and wayfinding sustainability in the 
long term is more important than the system in its initial iteration. 
The lifecycle cost of the system should be built into its initial pur-
chase.” (Martin Burri  in Keane-Coweel, 2013)

Também aqui Sless (2005) considera imperativo produzir projetos 
mensuráveis através de diversos níveis de usabilidade, referindo ainda 
que para uma performance criteriosa devem ser incluídas considera-
ções estéticas eficientes, equitativas e económicas, indo de encontro 
com Arthur e Passini (1992) e Hunter (2010) quando referem que 
os melhores sistemas devem ser passiveis de ser alterados ao longo 
do tempo, conforme a sua utilização, alteração da envolvente, ou 
alterações culturais, o que só a referida parcimónia poderá facilitar 
(evidenciada na terceira premissa).
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Assim, e de acordo com Gerlinde Schuller (2007), a sua sustentabili-
dade requer uma constante atualização, sendo necessária uma pré-
-visualização dos problemas, onde todos os pormenores devem ser 
dissecados de forma a simplificar com cuidado o detalhe. Propõe que 
seja acrescentada à absoluta objetividade a técnica e os standards 
gráficos, elementos fulcrais no reportório do design de informação, 
com o propósito de procurar novos conceitos e soluções gráficas.

Necessidade de informação 

Tal como abordado por Arthur e Passini (2002), também Jordi Matas 
(in Brandão e Remesar 2000) questiona como podemos imaginar uma 
cidade sem qualquer sinalética, sem nomes de ruas, toponímia e si-
nais de trânsito, uma vez que qualquer sistema estruturado necessita 
de sinais orientadores. Deste modo, considera pertinente questionar 
qual a razão para que o seu projeto e implementação fica no fim das 
preocupações urbanas. Realça o facto de que a sinalética ao surgir no 
fim dos processos, desempenha um protagonismo conflituoso com 
os espaços que referencia, uma vez que a sua implementação implica 
a instalação de elementos em edifícios, nas ruas, praças e noutros 
espaços, que não foram previstos pelos autores dos projetos, ficando 
a escolha dos elementos integrantes, caracteres tipográficos, cores, 
as dimensões e a tipologia dos suportes, definida sem grande critério.
Identifica ainda como paradoxal o conflito gerado pela sinalética e 
pelos suportes publicitários, resultante do facto de assumirem maior 
importância e protagonismo, que a importância dos espaços e objetos 
que identificam. Muitas vezes não é respeitada qualquer hierarquia da 
informação, nem articulação entre símbolos e sinalética.

Processamento da informação 

De acordo com Passini (in Zwaga et al., 2004) o processamento da 
informação é constituído pela definição formal dos suportes, através 
do desenho e escolha dos seus elementos constituintes, nomeada-
mente tipografia, pictogramas, cartografia, imagens, meios digitais, 
onde se inserem as determinações especificas ligadas à legibilidade, 
composição, hierarquias, iluminação.
Destacamos ainda a associação à democratização dada às soluções 
processuais pelo designer, segundo a observação de Bartolomeu Paiva 
(2012), quando refere que “importa sublinhar o papel que tem vindo 
a promover no campo da usabilidade, permitindo o acesso por parte 
de diferentes perfis de utilizadores, o que na prática configurará a 
adopção de soluções aceites por um universo alargado de públicos, 
com condições, literacias, interesses e comportamentos distintos, na 
linha dos princípios do design universal.“ (p.67).
Neste contexto investigativo confrontamo-nos assim com questões 
ligadas à usabilidade, focando-nos apenas no campo preceptivo, 
como tal, devemos referir alguns objetivos que podem ser avaliados 
de acordo com critérios ergonómicos:
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No campo da dimensão preceptiva distinguimos a usabilidade, a fa-
cilidade (de aprendizagem; de uso e de memorização), a eficácia e 
eficiência, sendo que:

1. A usabilidade possui correspondência com a facilidade de com-
preensão do funcionamento de um sistema de orientação. Pode 
ser traduzido através da aptidão no desenvolvimento de mapas 
cognitivos, apreensão de conteúdos e no campo de orientação 
geográfica entre pontos. 

2. A facilidade de aprendizagem tem correspondência ao esforço e 
tempo empregues pelo peão na identificação imediata dos ele-
mentos visuais e formais, contemplando ao longo do tempo uma 
melhoria da sua performance.

3. A facilidade de uso detém correspondência com a habilidade de 
locomoção do peão um ambiente especifico, nomeadamente na 
aptidão para a execução de percursos e recolha de informações 
no sistema de orientação disponibilizado. 

4. A facilidade de memorização tem correspondência com a aptidão 
de repetição e reestruturação de percursos por parte do peão. 

5. A eficácia tem correspondência com a capacidade de conclusão de 
percursos, de encontrar determinados locais e pontos específicos; 

6. A eficiência dispõe de correspondência com o nível de esforço 
aplicado na realização das tarefas previstas para o peão. A efi-
ciência pode ser examinada pelo tempo despendido na análise 
das informações, na quantificação de erros e na otimização dos 
percursos pelo peão. 

 No campo de uma dimensão sensitiva distinguimos o fator de 
atratividade, agradabilidade e satisfação. 

7. A atratividade possui correspondência com a capacidade de atra-
ção do peão pelo sistema de orientação, nomeadamente pelos 
aspetos formais e visuais. 

8. A motivação assume a correspondência com o impulso inicial do 
peão para a observação e apropriação do sistema de orientação 
visual como ferramenta auxiliadora.

9. A agradabilidade tem correspondência com a habilidade cativar o 
peão pelas suas sensações.

10. A satisfação traduz-se na correspondência de reconhecimento de 
utilidade, qualidade de um sistema de orientação visual, por parte 
do peão, caso atinja ou supere as suas expectativas 
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Preocupações inclusivas

Considerando que em momentos pontuais já todos vivenciámos si-
tuações que nos impuseram limitações e dificuldades acrescidas, na 
utilização de espaços, procuramos aqui soluções que permitam a 
minimização de obstáculos à experienciação de um espaço concreto.
No campo da inclusão, nomeadamente na referência a pessoas com 
disfunção física, sensorial ou cognitiva, a facilitação das acessibilida-
des torna-se ainda mais determinante. 
De acordo com Passini (1996) as dificuldades derivam não só das 
próprias limitações cognitivas, mas do acesso limitado a informações 
relevantes. 
Neste campo, referenciamos a análise de Passini, ( in Zwaga et al., 
2004) quando menciona as dificuldades dos utilizadores de cadeiras 
de rodas, particularmente na obrigação de utilização de rotas dife-
renciadas, por vezes com informação diminuta, sendo que as pessoas 
com disfunção sensorial, nomeadamente de visão, possuem dificulda-
des acrescidas de movimentação. 
Passini (1996) refere ainda que através de um projeto de Wayfinding 
essa facilitação à informação pode desta forma ser melhorada atra-
vés dos meios adequados de comunicação ambiental. Dado que a 
perceção em pessoas invisuais é essencialmente proximal, terá que 
ser tida em consideração a necessidade de pormenorização, sendo 
exigidas mais unidades de informações sobre uma determinada rota. 
Estes utilizadores preferem/necessitam de planear uma rota mais 
detalhadamente. 
Esses requisitos não estão em contradição com os requisitos para a 
população em geral, simplesmente indicam a necessidade de uma 
expressão arquitetónica mais articulada incluindo sons e texturas. Um 
edifício que funciona bem para a população em geral também irá 
melhorar a sinalização para a população de deficientes visual.
A travessia de grandes espaços abertos é particularmente difícil para 
os viajantes invisuais e requer alguma orientação direcional. Deve 
haver também especial cuidado para garantir que os recursos chave 
wayfinding arquitetónico como entradas, marcos, circulação vertical 
e horizontal de forma a que possam ser percebidos por estes utiliza-
dores em particular. 
Passini (1996) reforça que o design universal pode ser inteiramente 
aplicável e inclusivo para o grande grupo de utilizadores com de-
ficiência, de que somos todos parte de uma só vez ou outra, fisi-
camente ou psicologicamente, uma vez que os princípios do design 
universal, tendo em conta que mais exigentes requisitos do utilizador, 
devem satisfazer as necessidades do maior número de utilizadores e 
situações.
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O Design universal tem a grande vantagem de não criar barreiras 
artificiais entre grupos de utilizadores e não ostracismo a população 
prejudicada.
Abordamos aqui também as indicações de Lynch (2003) no sentido de 
promover elementos facilitadores para todos os indivíduos, indepen-
dentemente das suas capacidades, e da sua utilização ser efetuada 
individualmente ou por grupos, uma vez que um programa deve ser 
desenhado tendo em consideração um utilizador iniciante, uma vez 
que os utilizadores mais experientes já possuem a experiencia de na-
vegação passada, considerando ainda o possível estado do utilizador, 
cansado, nervoso, distraído.
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“Design can clarify and simplify. It can inspire loyalty, sell millions, 
or save lives. The power of design lies in its nuance: Intelligently 
planned and skillfully achieved, it is more than a tool to tempt 
the eye. It’s the difference between considered and purshased, 
annoyed and inspired, lost and found.” (Baer, 2008, p. 7)

Expomos neste momento todas as singularidades inerentes aos 
grafismos. 
Partimos da sua semântica, abraçamos as particularidades dos signos, 
escrevendo tipos sobre famílias de tipos, evidenciando as definições 
cromáticas associadas, destacando e descrevendo a tipologia de su-
portes inerentes e basilares num programa de wayfinding.

Significação “é o resultado da interação dinâmica entre signo, 
interpretante e objecto.” (Fiske, 1998, p.69)

Na procura de desenvolver uma investigação de índole prática, confir-
mamos a necessidade de revisitar conceitos e definições de natureza 
teórica que nos faça observar, desenvolver e permitir desenhar um 
programa de wayfinding integrador e consciente, na procura de ali-
cerçar a magnitude teórica inerente ao conhecimento empírico, am-
plamente desenvolvida e validada pelas intervenções posteriormente 
apresentadas em diversos casos de estudo que serão desenvolvidos 
no capítulo 5.
Segundo Mollerup, (2013) os designers de wayfinding, sendo uma 
área prática, aprendem nomeadamente com a experiência e o erro. 
No entanto, há teoria fundamentada nesta área específica do design 
de informação, nomeadamente no campo semiótico.  
A análise conceptual de signos e da comunicação deve ser aplicada, 
de forma a expandir o conhecimento do fenómeno prático, oferecen-
do diretrizes para as boas práticas. Considera-se pertinente uma aná-
lise baseada nas ciências da psicologia e etnologia, uma vez que a sua 
plataforma primordial é comportamento espacial humano integrado 
num espaço real. Desta forma, considera-se que estudos semióticos 
possuem fortes contributos na análise da lógica da significação sendo 
que a orientação é uma atividade interpretativa, com base nos estí-
mulos projetados pelos elementos de comunicação e pelos estímulos 
provenientes do próprio território. 
A semiótica, como disciplina de sistemas de significação, propõe atra-
vés de uma contribuição metodológica a certificação conceptual do 
desenvolvimento do sistema, uma vez que se encontra concentrada 
no comportamento e relação do leitor no contexto da interação no 
espaço envolvente, na preocupação com a forma como o leitor reage, 
interpreta e distingue o espaço envolvente, os locais, as suas parti-
cularidades e singularidades, os seus domínios culturais., através de 
métodos de dedução racional.
Na definição apresentada por Fiske (1998), a semiótica vê a comu-
nicação como uma produção e troca de significados, onde o leitor 
interage com o texto, trazendo aspetos da sua experiência cultural, 

2.3. 
ESPECIFICIDADES 
DOS GRAFISMOS

2.3.1. 
SEMÂNTICA  

DOS GRAFISMOS
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relacionando-a com códigos e signos. O referido autor afirma o papel 
ativo do leitor, onde a interpretação surge como uma prática dinâmi-
ca, em que quanto maior a partilha de códigos e sistemas de signos, 
maior é a proximidade de significados comuns.

Ao debruçarmo-nos sobre a significação dos signos inerentes à ima-
gem da cidade, torna-se obrigatória a análise à luz dos estudos se-
mióticos cognitivos, de Ferdinand Saussure, Charles S. Peirce, Jaques 
Bertin, Umberto Eco, a Bernard Darras, que veem refletidas as suas 
teorias nos estudos de Robert Dewar, Per Mollerup, Roman Passini e 
Joan Costa.
Assumindo a imagem do peão como um leitor da cidade através de 
um conjunto de elementos, identificamo-lo neste subcapítulo como 
a figura leitor. 

“we need to know the ‘syntax of picture writing’, as well as how 
people code, interpret and use symbols.”  (Robert Dewar in Zwa-
ga et al., 2004, p.302)

Deste modo, na tarefa de compreensão dos signos referida por Dewar 
(in Zawga et al., 2004), torna-se pertinente a análise dos processos 
psicológicos particulares envolvidos no reconhecimento e compreen-
são de pictogramas. Este processo incorpora, segundo Dewar, os 
recursos envolvidos na interpretação da realidade.

Relembramos a relação triangular entre signo, “leitor” e a realidade 
do modelo apresentado por Saussure (1995), onde o signo é um ob-
jeto físico com significado, uma vez que consiste num significante e 
num significado. Neste sentido, o significante é a imagem do signo 
sendo o significado o conceito mental a que se refere.  Os signos 
veiculam assim significados, percetíveis pelos sentidos, sendo estes 
significados o conceito mental do leitor, como produto de uma cultu-
ra e conhecimento individual.
No entanto, ao contrário de Saussure, é proposto por Peirce o alarga-
mento do processo semiótico da interação com signos artificiais, que 
são intencionalmente transmitidos, a todos os fenómenos capazes 
de serem percecionados e interpretados, através da interação entre o 
signo, o significante e o significado. 
A significação, ou semiose na análise de Peirce, é um processo ativo 
“é o resultado da interação dinâmica entre signo, interpretante e 
objeto”. (Fiske,1998, p.69)
Faremos, no entanto, no ponto 2.3.2 uma análise individualizada aos 
signos, onde estará enunciada a trilogia definida pela relação triádica 
de Peirce: ícone, índice e símbolo. 

Devemos para tal apenas realçar outra relação triádica definida por 
Charles Peirce (2000), nomeadamente na 2ª tricotomia, uma vez que 
se traduz na relação entre signo e objeto, através de um caráter inter-
pretativo, podendo ser um ícone, índice ou símbolo.
Neste contexto, Peirce definiu nova definição tripartida, onde estipula 
a primeiridade, a secundidade e a terceiridade dos signos.
Na primeira designação, primeiridade, é-nos refletida através do 
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ícone, como uma representação “cuja relação com o seu objeto é 
uma mera comunidade de alguma qualidade”, no sentido em que 
existe uma relação de similaridade ou analogia a um objeto. Na aná-
lise da secundidade, o índice surge como “representação cuja relação 
com o seu objeto consiste numa correspondência de fato”, através 
de uma relação direta, no campo da acão e reação, da resposta. Aqui 
a perceção sensível permite conhecer os eventos e fatos no tempo 
e no espaço. Na definição de terceiridade, o símbolo surge como 
“uma representação cujo fundamento da relação com o seu objeto 
é uma relação imputada”, pertencente à categoria representativa, da 
mediação, da memória, do hábito, da síntese. 

Revisitando Umberto Eco (1991), o conceito de significação assume 
o pressuposto de sentido. O fluxo de informação caracteriza-se como 
comunicação na emissão de sinais compreendidos entre o emissor e o 
recetor. E num sistema de significação entra em jogo a interpretação 
humana e o seu imediato condicionamento às convenções culturais. 
Sendo assim, de acordo com o entendimento de Eco, significação 
pressupõe comunicação, num contexto inserido no âmbito cultural 
(Eco, 2000).
Explorando a sua análise conceptual, Eco considera que na definição 
de semiótica, está presente o estudo de todos os processos culturais 
como sendo processos de comunicação, que subsistem através do 
estabelecimento inerente de um sistema de significação (Eco, 2000).
Ainda de acordo com Eco, um código obtém a sua definição num sis-
tema de significação constituído por entidades presentes e ausentes. 
Assim, algo que se apresenta perante a perceção do destinatário repre-
senta uma outra coisa através das regras subentendidas (Eco, 2000).

Torna-se pertinente a incidência do termo semiótica cognitiva no âm-
bito do design de informação, apresentado por Bernard Darras (2014). 
Nesta exposição, o termo traduz a íntima relação e desenvolvimento 
com as ciências cognitivas, nomeadamente a psicologia cognitiva e a 
neurociência, na análise comum sobre o desenvolvimento na mente da 
relação com os signos. Destaca o facto de os signos de comunicação 
visual serem desenvolvidos de forma a proporcionar recursos cognitivos 
aos leitores que, apesar de serem maioritariamente desenvolvidos em-
piricamente, são caraterizados por quatro preocupações: a sua identifi-
cação como elementos de sinalização; a facilitação de reconhecimento; 
as inferências; a memorização. Estas premissas antecipam a atividade 
cerebral de forma a reduzir, comprimir, separar, classificar, estereotipar 
e neutralizar as mensagens informativas (Darras, 2014).
Darras destaca as duas propriedades semi-cognitivas: a categorização 
natural, conjunto de “entidades cognitivas resultantes das interações 
e das experiências coletivas que ocorrem na vida cotidiana”, arma-
zenadas e apreendidas na memória semântica de cada individuo; a 
neutralização, constituída pela abolição das propriedades mais distin-
tivas dos signos/pictogramas, privilegiando as propriedades genéricas 
e gerais em detrimento das restantes. Nesta segunda especificidade, 
a sua função primordial é a possibilidade máxima da utilização de um 
signo, nos contextos mais diversos possíveis (Darras, 2014).
Assume também relevância a abordagem semiótica poética, sendo 
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apresentada através da combinação da semiótica cognitiva com a 
abordagem referente às influencias que são exercidas durante o pro-
cesso criativo de desenvolvimento de novos signos. O autor categori-
za numa tríade os diferentes sistemas semióticos pré-existentes: a) a 
família dos sistemas consensuais, padronizados, já alvo de reconheci-
mento,  onde se enquadram o Isótipo, os estereótipos, e a iconografia 
infantil; b) a família que pode ser enquadrada nos projetos singulares 
e diferenciados, nomeadamente imagens de marca individualizadas, 
que devem no entanto possuir uma preocupação com a coerência 
interna entre elementos; c) a família das tendências ambientais, cor-
rentes estéticas e artísticas ou ideológicas que moldam as disposições 
visuais vigentes (Darras, 2014).
Numa análise conclusiva, refere a importância da neutralização num 
sistema de signos, destacando a neutralidade do universo pictográ-
fico oficial e internacional em oposição aos sistemas criados de raiz 
e de índole local, que acabam por assumir um “encanto exótico e 
provincial” (Darras, 2014).
Destaca ainda a sociosemiótica crítica, que incide sobre o estudo das 
relações sociais e culturais patentes nos signos. Torna-se relevante 
aqui a influencia exercida pelo estado de conhecimento e compor-
tamentos em sociedade, surgindo os signos/pictogramas “os grava-
dores e prescritores da tradição, inclusive politicamente correto em 
seus desenvolvimentos recentes”. Estão inseridos nesta abordagem a 
categorização dos leitores por espaço, por género, por geolocaliza-
ção (Darras, 2014).
Darras procura assim, através da análise semiótica, demonstrar e des-
tacar as influências inatas e por vezes conscientemente indetetáveis 
na definição de um sistema de signos. 
Esta análise auxiliou-nos na definição estratégica para a implemen-
tação e desenho do sistema de signos/pictogramas no âmbito do 
projeto posteriormente apresentado no capítulo 6. 

Ainda no contexto da análise da significação, de acordo com a rela-
ção entre o que mostram e o que querem representar, na linguagem 
semiótica entre o significante e o significado, Mollerup (2013) avança 
para a motivação implícita dos mesmos.
Nesta análise, a existência de um signo motivado surge quando o 
significante representa o significado, contrariamente a um signo não 
motivado, que representa um signo arbitrário, podendo ser figurativo 
ou não. Assim, os signos arbitrários apenas são “entendíveis” devido a 
convenções, a um acordo sobre o seu significado. Segundo Mollerup, 
a sua classificação serve-nos como guia às questões praticas: a moti-
vação é suficiente forte para assegurar um entendimento imediato? A 
falta de motivação poderá ser compensada por uma forte convenção? 

Devemos ainda referenciar os níveis de comunicação, no sentido em 
que se prendem com o impacto dos signos no recetor. 
À luz da interpretação e análise de Claude E. Shannon e Warren 
Weaver (mathematical theory of communicacion, 1949), destacada 
por Mollerup (2013), os níveis de comunicação possuem estruturação 
ao nível técnico/semântico/efetivo.
O nível técnico reflete a legibilidade, uma vez que a mensagem é 
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apreendida com maior ou menor correção. A qualidade relevante é a 
sua legibilidade, o fator distintivo que torna fácil a sua perceção. 
O nível semântico integra a compreensão, no sentido em que a men-
sagem é vista como portadora de sentido, podendo ser apreendida 
com maior ou menor correção. As qualidades relevantes são a sua 
leitura, apreensão e compreensão. 
O nível de eficácia carateriza-se pelo grau persuasivo, uma vez que a 
mensagem compreendida é detentora de um carácter influenciador 
no comportamento do utilizador. A sua qualidade relevante é ser per-
suasiva, de forma a convencer o utilizador.
Neste contexto, um sinal de trânsito incorpora os três níveis,  
uma vez que tem que ser legível, compreendido e persuasor na atitu-
de do utilizador.

Esta definição dos níveis de comunicação transporta-nos à contin-
gência possível da ineficácia dos sinais, uma vez que não cumprindo 
os princípios atrás enunciados, o sinal não informa, não é visto nem 
é visitado.
Por vezes a identificação de edifícios não está visível, tornando-se 
apenas reconhecida pelas pessoas que circulam habitualmente na 
área. Assim, assiste-se à falta de nível técnico, onde a legibilidade é a 
característica dominante. Desta forma, não sendo os suportes colo-
cados na melhor localização ou orientação não são apreendidos pois 
não chegam a ser visualizados, impedindo assim a sua compreensão.
A relevância da sua dimensão pode também não ser suficiente na 
sua inserção no meio envolvente. A sua ocultação por vegetação ou 
suportes e o estado de conservação também é um elemento que in-
terfere com a sua boa comunicação. 

Figura 26

Outros fatores de legibilidade. 
Arquivo autor



SINGULARIDADES DA COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA NO TERRITÓRIO | Alexandra Cabral104

A questão do contraste nas suas cores ou nas suas letras ou pictogra-
mas, bem como a escolha tipográfica são simultaneamente fatores 
dissuasores da sua legibilidade, temáticas amplamente abordadas 
posteriormente nos pontos seguintes.
Mollerup (2013) refere ainda a ideia apresentada anteriormente por 
Kolers (1969) de que a frequência em tentar dotar a sinalética de ex-
pressividade, se traduz inúmeras vezes na complicação da sua leitura 
de âmbito universal, tornando-se apenas elementos decorativos, não 
sendo objetivos e essenciais (Mollerup, 2013).
A sua perceção a nível semântico constitui também uma preocupa-
ção processual, uma vez que podendo os suportes possuírem a maior 
visibilidade, podem não funcionar, simplesmente porque não são 
compreendidos. Neste contexto, nem todos os utilizadores entendem 
o significado. 

Aqui é colocada a questão mais intimamente ligada com a linguagem, 
uma vez que o texto poderá ser incompreensível, e os pictogramas 
poderão não possuir motivação nem uma forte convenção.
Na categoria de eficácia, por vezes a sua colocação em lugares 
menos apropriados, fazem com que se perca o seu significado de 
índice. Nesta circunstância os sinais podem ser visíveis, corretamente 
posicionados e perfeitamente compreendidos e mesmo assim não 
funcionarem. Podem ser corretos ao nível técnico e semântico e não 
terem poder persuasivo, é o caso de muitos sinais publicitários ou 
advertência ignorados (Mollerup, 2013).

Figura 27

Pictogramas, projeto incity ih,  
24h design challenge15 

15 Anexo A01
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Análise de um mundo sem sinais

No contexto cada vez mais virtual, a primeira referência à possibili-
dade da realidade dos sistemas de sinais físicos serem substituídos 
pelos sistemas de navegação pessoal, surge com Colin Beatty (Turner, 
2010), especialista em navegação por satélite, no Sign Design So-
ciety16 em 2008 considerando que no futuro, as informações digitais 
disponibilizadas nos vão tornar completamente autónomos e libertos 
do uso de pistas reais. 
Apesar da tecnologia de navegação por satélite estar a ser desenvolvida 
desde os anos 60, é na primeira década deste século que as aplicações 
disponíveis ao consumidor ganham terreno, nomeadamente através 
dos sistemas integrados nas viaturas e nos dispositivos móveis pessoais 
ambiciosos. Esta tecnologia não se limita apenas a construir mapas pre-
cisos, sendo visível a incrementação do nível de detalhe da morfologia e 
toponímia da estrada, das fachadas dos edifícios ao lado, das entradas 
para pontos turísticos locais, dos ângulos e das interseções.
Nesta circunstância, os mapas digitais já estão a transformar a cir-
culação dos utilizadores, fazendo-nos relembrar os estudos iniciais 
do processo de wayfinding, onde era referido que as ferramentas de 
auxilio de navegação limitam a capacidade de apreender as rotas, 
uma vez que estes dispositivos eliminam a necessidade de decorar e 
memorizar. Os investigadores no âmbito da “psicologia cognitiva” ar-
gumentavam ser o processo de decisão e escolha de rotas que auxilia 
no desenvolvimento do nosso mapa mental, uma vez que os utiliza-
dores, através de sistemas de auxilio, nomeadamente gps, tendem a 
reter menos informação sobre o mundo que eles encontram. 
Assim, corroborando a análise de Passini (in Zawga et al, 2004),  
Julia Turner considera que estas novas tecnologias de orientação vêm 
alterar o prisma com que se desenvolve um sistema de wayfinding, 
nomeadamente através da fixação de uma maior atenção nos espa-
ços interiores, deixando a orientação de exterior para as aplicações.

Com base nas premissas indicadas por Mollerup (2013), podemos 
observar que o processo atual de wayfinding se inicia muitas vezes 
numa tarefa de orientação ainda em casa (procurar), através da ana-
lise, impressão ou download de mapas no telemóvel. Assim, torna-se 
premente a necessidade de explorar novas ferramentas à disposição, 
de forma a tornar a informação coesa desde o ponto de partida inicial.
Questionamos assim a possibilidade das novas ferramentas de nave-
gação transformarem a forma de desenhar e usar os sinais físicos no 
mundo real?
Craig Berger (2005), reafirma as duas funções chave de um programa 
de wayfinding, a identificação do local atual do utilizador e a indica-
ção da orientação pretendida. Neste sentido considera que, com as 
novas aplicações de navegação pessoal e avanços tecnológicos, os 
projetos se ajustam mais à primeira função do que à segunda, uma 
vez que não serão necessárias vinte indicações ao longo do percurso, 
mas apenas serão necessárias indicações de compreensão do espaço.
Neste âmbito, os sinais físicos poderão vir a limitar-se a constituir 
apenas uma identificação contextual orientadora. Há sempre uma 
procura de validação nos sinais físicos para garantir a rota certa. 

16 Associação de designers gráficos, 

consultores de wayfinding, produtores, 

académicos, investigadores na área da 

sinalização e design de informação.
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Colin Beatty (in Turner, 2010) acredita numa visão mais extremada, 
na qual não serão necessários quaisquer sinais físicos, tendo em con-
sideração a qualidade dos suportes digitais, que se tornarão cada vez 
mais fiáveis, (tal como os olhos). Destacando os custos elevados de 
manutenção de uma extensa rede de sinalização rodoviária sendo 
que no futuro, talvez apenas sejam necessários alguns sinais básicos 
de emergência como uma falha de segurança. 

“it means is that sign design—a profession seemingly enjoying its 
golden age—is on the verge of having to reinvent itself.”  (Colin 
Beatty in Turner, 2010)

Contrariamente, Greg Giordano considera haver oportunidade de os 
sinais nas paredes se tornarem inteligentes, no sentido de reconhe-
cer pessoas e dar instruções com base nas suas necessidades. Desta 
forma, há possibilidade de conexão entre sinais inteligentes e a na-
vegação por satélite num dispositivo localizador como um telefone, 
tornando a experiência de orientação focada na individualidade das 
necessidades momentâneas. 
Neste contexto, invertendo ainda a lógica do sinal inteligente que 
interpreta as necessidades do utilizador, já se encontram disponíveis 
diversas aplicações para dispositivos móveis desenhadas estritamente 
para interagir com estabelecimentos e edifícios, através de Qr Codes, 
alguns dos projetos serão analisados no capitulo 5.

Considera-se, no entanto, que neste momento ainda não foi atingido 
o ponto máximo de desenvolvimento de aplicações que eliminem 
a necessidade da sinalização real, uma vez que, acordando com a 
referencia de Mollerup (2013), há sempre uma necessidade de com-
plementar a tecnologia com a realidade, e essa validação surge pelo 
olhar, no território real, sem intermédio de tecnologias.

“…mal acaba de ser concebida, a informação é interpretada, 
tornando-se assim subjectiva, até mesmo os símbolos mais obje-
tivos, as letras, podem tornar-se ícones culturais de direito pró-
prio, quando concebidas com uma intenção cultural especifica 
(…) uma imagética aparentemente neutra, como a dos painéis 
de sinalização das ruas, poderá fundamentar-se visualmente na 
história e identidade culturais do meio envolvente através da 
linguagem gráfica, diagramática, pictórica.”  (Di Sciullo, 2005, 
Catalysts Expo) 

Focando-nos nas especificidades pictóricas, baseadas nas reflexões 
teorizadas desde o inicio do século XX por Otto Neurath, evidenciadas 
no capitulo 2.1.2. as origens, avançamos para as definições e propo-
sições refletidas por um conjunto de designers nomeadamente Joan 
Costa, Enric Satué (2001), Abraham A. Moles (1986), Per Mollerup 
(2013), João Neves (Neves e Silva 2016), na procura da legibilidade 
visual, procurando desenvolver um corpo teórico sustentado.
Tornou-se substancial a organização teórica por destacamento das 
temáticas, tendo em consideração a complexidade estrutural.

2.3.2. 
OS SIGNOS
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Universalidade

Reforçando a intervenção de Robert Dewar (in Zwaga et al., 2004), 
inferimos que num contexto de globalização atual, onde o crescimen-
to exponencial económico ligado aos transportes aéreos, terrestres e 
marítimos promove um incremento da mobilidade entre países, tor-
na-se mais do que nunca necessário saber comunicar as mensagens 
necessárias entre linguagens diversas, de forma eficaz e instantânea.
Na ânsia de comunicar de forma eficiente e quase instantânea, há ne-
cessidade de criação de novos códigos ou ampliação e melhoramento 
dos códigos existentes.
A universalidade de muitos pictogramas depende das diferenças cultu-
rais e sociais, podendo afetar o seu reconhecimento e apreensão corre-
ta. (Calori & Vanden-Eynden, 2005). Assim, assiste-se ainda um pouco 
por todos os destinos, a uma diversidade pictórica, por vezes dotada de 
alguma incoerência e falta normalização, introduzindo ainda mais ruído 
visual e pouca assertividade na comunicação da mensagem. 
Ao contrário da linguagem verbal, a construção visual não possui uma 
gramática específica e rígida, mantendo-se contínua a pesquisa sobre 
a interpretação da combinação de elementos de uma imagem por 
parte do utilizador, mediante novas realidades que abarcam novas 
tecnologias e novas interpretações e usos. 

“As famílias de pictogramas sucederam-se na segunda metade 
do séc. XX como um encadeado de combinações práticas, cultu-
ras e formas, deixando visível o rasto da sua genealogia.” (Provi-
dência, 2012, p.161)

Tal como o vocabulário tipográfico, deve possuir características de-
terminantes para a sua aprendizagem e reconhecimento. Segundo 
Dewar (in Zwaga et al. 2004) e Calori & Vanden-Eynden  (2015), a sua 
utilização pode ser traduzida numa maior capacidade de identificação 
a uma maior distância, de forma mais célere e mais precisa, desde 
que a mensagem se paute pela simplicidade, claridade e coesão.
Sendo considerados códigos de apreensão imediata, com extremo 
poder de síntese, estes, regem-se pelos princípios de simplicidade, 
clareza e legibilidade, contendo um poder amplificador e exemplifica-
tivo. (Satué, 2001) 
O léxico pictórico tem como objetivo a transmissão de uma mensa-
gem ou conceito, à luz da depuração formal, ao maior número de 
leitores, cuja identidade pode abarcar um sem número de linguagens, 
particularidades sociais e culturais.
No contexto da sinalética, estes símbolos podem traduzir mensagens 
com graus de complexidade diversos, mediante a representação de 
simples palavras ou conceitos e ações, no entanto, segundo Francisco 
Providência (2012), há como que um “esforço coletivo no redesenho 
do abecedário sem, no entanto, se questionar cada uma das letras” 
(p.161), onde o processo de apropriação e justaposição é considera-
do natural na evolução humana.
Estas representações pictóricas, podendo ser associadas a pequenas 
palavras, possuem uma capacidade de enfatizar e reforçar uma men-
sagem, uma ideia ou um objetivo a transmitir.
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Esta aptidão representativa obtém uma importância crucial em 
ambientes onde há necessidade de informação bilingue, hospitais, 
aeroportos, centros de exposição parques temáticos, uma vez que 
se traduz numa economia de espaço fundamental nos suportes de 
sinalização (Calori & Vanden-Eynden, 2015).

De acordo com Dewar sua versatilidade é compreendida pela incorpo-
ração de inúmeras características que a podem tornar um vocabulário 
pictográfico multidisciplinar, nomeadamente através da combinação 
da cor, forma e tamanho (Zwaga et al., 2004).
No entanto, Satué (2001) considera que a sua utilização massiva num 
projeto pode retardar o tempo de apreensão dos mesmos, uma vez 
que o leitor tentará interpretar uma linguagem, e não apenas elemen-
tos isolados.
É de referir ainda a importância que o contexto e experiência cultural 
podem desempenhar na compreensão dos símbolos, alertando Dewar 
ainda para a importância das mudanças físicas de alguns objetos ao 
longo do tempo. Assim, a facilidade de interpretação de um símbolo/
pictograma, e consequentemente a sua eficácia, dependem intima-
mente do objeto em causa e da sua mensagem, designadamente 
dos “atributos psicológicos da informação” (in Zwaga et al., 2004, 
p.285).
Cumpre ainda realçar as preocupações com o processo cognitivo le-
vantado por Kolers já em 1969, referido por Dewar (in Zwaga et al., 
2004), uma vez que indica a relevância da sua análise num processo 
criativo de símbolos. Kolers (1969) conclui que ‘deveria ser evidente 
que as alegações de “imediatismo” e “objetividade” de entendimento 
dos pictogramas e especialmente as reivindicações da “linguagem 
instantânea” sejam drasticamente excessivas’, propondo assim a 
conciliação de esforço de todas as disciplinas circundantes, nomea-
damente a investigação comportamental, de forma a aumentar a 
eficácia final de todos os tipos de símbolos no sentido de melhorar a 
qualidade da pesquisa sobre símbolos. 

A coerência do sistema pictórico 

Conforme referido por João Neves e Moreira da Silva (2011), para que 
haja uma comunicação eficaz, a elaboração de um sistema de infor-
mação turística, sendo desenvolvido por entidades diversas, possui o 
objetivo fulcral de estabelecer um sistema único, um sistema estanque, 
podendo assumir assim as características de “programas de sinalética 
corporativa.” Deste modo, numa análise aos signos existentes e ampla-
mente utilizados, disponibilizados pela direção geral de turismo e pela 
Organização Mundial do turismo (UNWTO-WTO), é visível a apropriação 
pictórica de alguns pictogramas universais, aos quais são associados 
exemplares detentores de uma estética gráfica formal díspar e incon-
gruente. Neste caso, é notória a ausência de pesquisa metodológica que 
dê ênfase a uma lógica gráfica formal e coerente, que possibilitassem a 
criação de um vocabulário pictórico coeso.
Um dos exemplos que demonstra o esforço efetuado pela ISO e re-
ferido por Dewar (in Zwaga et al., 2004), foi o desenvolvimento de 
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um pictograma para a indicação de “policia”, através do uso de um 
chapéu. No entanto o chapéu assume diversas variantes estilísticas 
em diferentes países. Surge aqui uma necessidade de uniformidade 
difícil de alcançar a sua maior eficácia.
Neste contexto, inicialmente referido por Dewar (in Zwaga, et al., 
2004) e explorado por Neves e Silva (2011), é estabelecida a neces-
sidade de definição de estratégias metodológicas, assumidas pelas 
organizações competentes e decisores políticos, de forma a serem es-
tabelecidas normativas que simplifiquem etapas, racionalizem meios 
e equipamentos, de forma a agilizar recursos e reduzir custos. 

A semântica pictórica

Uma das dificuldades sentida ao longo da investigação foi a prolifera-
ção de significados e sinónimos para as nomenclaturas pictóricas den-
tro da especificidade do design de informação. Desta forma, torna-se 
essencial a sua breve clarificação através de uma estruturação assente 
nas obras teóricas de Robert Dewar, Arthur e Passini, Per Mollerup e 
Chris Calori.
Segundo Calori & Vanden-Eynden (2015), as palavras símbolos, gli-
fos, ícones, pictogramas, são considerados sinónimos no sentido em 
que a sua referência se traduz na representação de uma palavra ou 
conceito.

Signo

Tem na sua composição uma forma física visual na qual se insere 
um conceito, transportando significado, percetível pelos sentidos, de 
acordo com John Fiske (1998).
Segundo Costa (1989) e João Neves (2008), os signos podem ser 
subdivididos em três categorias: a linguística, a icónica e a cromática. 
O signo linguístico, intimamente associado à tipografia e à sua am-
plitude semântica, no sentido em que as palavras, impregnadas pelos 
códigos semióticos, assumem diversos significados, mediante desig-
nação precisa aos objetos referidos. 
O signo icónico, constituído pelos diversos grafismos (pictóricos, 
ideográficos e emblemáticos), possui a capacidade de representação 
da realidade.
O signo cromático, não possuindo capacidade de representação, 
possui intrinsecamente a capacidade de evocar ou exaltar sensações. 
Neste contexto, analisando à luz de um sistema de wayfinding, o seu 
estado puro está presente nos sistemas de tráfego, que compreende 
um código associado a determinadas ações, parar, avançar, visível no 
semáforo que todo o peão encontra diariamente.
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Partindo da análise de Abraham Moles (1989), há a considerar algu-
mas leis universais de distribuição de signos no tempo e no espaço, 
nomeadamente:
- o reconhecimento que o utilizador/peão possui uma capacidade 

limitada na assimilação da informação por unidade temporal, atra-
vés da capacidade de coordenação entre estratégias de apreensão 
global, indagação sequencial ou apenas de forma casual.

- capacidade de libertação do fator ambiguidade dos símbolos, no-
meadamente na diferenciação dos conteúdos conotativos ou das 
respetivas semelhanças.

- na verificação de que numa ordenação de signos e sinais, a ordem 
sequencial é independente da ordem remota.

- no conhecimento dos diferentes níveis de perceção na organiza-
ção de signos, mantendo a sua independência.

- na análise da frequência relativa dos signos existentes, uma vez que 
deve variar tanto para o utilizador/peão, como para o designer. 

Símbolos

Sendo um símbolo, de acordo com Dewar (in Zwagar et al., 2004), 
caraterizado como uma imagem ou representação visual que poderá 
retratar algumas características do referente que representa, é um 
signo convencionado, na medida em que deixa em aberto a não re-
presentação de qualquer analogia com o significante. No entanto, a 
referência a símbolos icónicos indicia a abrangência de pictogramas 
e ideogramas, sendo que neste contexto, enquanto a iconicidade 
máxima é representada pelos pictogramas, a iconicidade mínima tem 
representatividade nos ideogramas.
De acordo com Joan Costa (1989), a máxima iconicidade correspon-
deria aos pictogramas figurativos, ou seja, os que representam objetos 
e pessoas, enquanto que a sua iconicidade mínima está revelada em 
alguns sinais de trânsito, nomeadamente sinais arbitrários (sentido 
proibido), que exigem a apreensão de uma convenção. Neste aspeto, 
a dificuldade de apreensão depende do leitor e da sua cultura visual. 
Nesta designação de símbolos Mollerup (2013), refere a “semântica” 
como signos arbitrários, podendo não ser motivados, uma vez que o 
significante e significado são relacionados por convenção, formal ou 
informal. Considera que no caso matemático respeita uma convenção 
formal, enquanto que uma convenção informal poderá estar patente 
nos gestos, uma vez que resultam de um entendimento comum de 
uma cultura ou grupo. Mas ressalva que a questão de signos motiva-
dos ou arbitrários não é absolutamente rígida, uma vez que a cultura 
de quem os observa é já condicionada ao seu significado, ou seja, 
para quem está enquadrado na cultura específica do símbolo, este 
surge como motivado, no entanto, quem não está integrado nesse 
meio, não associa da mesma forma, sendo arbitrário.
No contexto da sinalética, Saussure (in Fiske, 1998) considera um 
símbolo, um signo arbitrário não motivado, no sentido de exigir ou 
pressupor a apreensão de convenções. Desta forma também Peirce 
(in Fiske, 1998) ressalva o uso da cor num sinal como simbólico, de 
acordo com a convenção definida.
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Ícones

Na definição de Peirce, o signo de um ícone traduz-se na semelhança 
ao seu significante, de forma a ser identificado de imediato. Neste 
sentido, representando uma ideia ou realidade, são, respeitante à sig-
nificação altamente motivados (Mollerup, 2013). Neste sentido con-
vém referir que para Ferdinand de Saussure (in Fiske, 1998), um signo 
altamente motivado é muito icónico, nomeadamente uma fotografia.
A sua classificação ainda pode ser mais fragmentada em imagens, 
ícones representantes de objetos; diagramas, abstrações visuais que 
possuem uma estrutura similar aos objetos; metáforas, signos que 
partilham um ou mais qualidades conceptuais com o objeto que re-
presentam, visíveis em alguns logótipos com duplo sentido (Mollerup, 
2013).
Na análise no âmbito da sinalética, de acordo com Fiske (1998), uma 
imagem icónica assume correspondência à semelhança na forma de 
um cruzamento, ou elementos figurativos possuidores de semelhança.
O termo iconicidade pode ser então reportado como a capacidade 
de interpretação através do reconhecimento das semelhanças com o 
objeto interpretado, através das qualidades sensoriais.

Índices

Há aqui um relacionamento com os objetos através de uma relação 
física óbvia, sendo, portanto, um signo motivado. Estes signos são 
divididos em 2 classes: designadores ou indicadores e reagentes ou 
reativos. De acordo com Mollerup (2014) os índices designadores, 
caracterizam-se pela inclusão de elementos gráficos ou formais que 
indicam fisicamente para o objeto. Desta forma, todos os direciona-
dores são indicadores por definição. Indicam ou contem na sua es-
sência a sua localização. No contexto da classe dos índices reagentes 
estes mantêm uma relação com o objeto através de relações causais. 
O signo é o efeito, nomeadamente presente no olfato, na audição, 
podendo ser intencional ou não.
Na análise referente ao panorama da sinalética, um índice, referin-
do-nos à imagem anterior de cruzamento, indicia a aproximação de 
cruzamento (Fiske 1998).

Pictogramas

De acordo com Mollerup (2013) etimologicamente representam ob-
jetos ou conceitos de forma pictórica, sendo auxiliares em situações 
onde há diferentes linguagens, no sentido representativo de um re-
ferente. São considerados signos motivados e com algum nível de 
convenção.
Realçando a visão de Joan Costa, (1998) os pictogramas compreen-
dem signos figurativos simplificados representativos de algo. 
Assumindo este signo uma representação depurada de formas, o seu 
equilíbrio minimalista deve ser limitado à capacidade de apreensão 
do código descrito. Como tal, e de acordo com Mollerup (2014), se 
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um pictograma falha no vetor da motivação, faz com que o vetor da 
convenção tenha que ser mais forte para ser apreendido. Sendo o 
contrário também valido, ou seja, caso o leitor não perceba a que se 
associa, deve conseguir perceber o que representa.
A sua capacidade de síntese, torna-o uma figura compacta, podendo 
representar um conjunto de informações condensadas numa área 
pequena (Dewar, 1988).
O termo abrange outras nomenclaturas, nomeadamente ideograma 
e emblema.

Ideograma

Integrado na nomenclatura de pictograma, assume a sua essência 
na comunicação de um conceito abstrato, sustentando um grau de 
convenção elevado. (Costa, 1998)

“In my opinion it seems that ideograms are used like constel-
lations, whereas other alphabets are used like patterns.” (Hara, 
2013)

Segundo Kenya Hara (2013) os ideogramas são usados como conste-
lações, enquanto os alfabetos são aplicados como padrões.

Figura 28

1º sinalética de índole comercial. 
Ephesus (séc.I a.c). Arquivo autor
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Sinais

“La señal, el objeto específico de una teoria de la información no 
son los signos, sino unidades de transmisión que pueden computarse 
cuantitativamente, e independentemente de su significado possible; 
dichas unidades se denominam “Señales”, pero no “signos”. (Eco, 
2000, pp.40-41)

Objeto físico, torna-se um signo que provoca uma resposta ou rea-
ção, de forma reflexiva. Neste contexto a ação prevalece à ideia ou 
conceito inerentes.

“Sendo o sinal um objecto físico, com uma imagem própria e ao 
qual se convencionou atribuir uma significação, então estamos 
perante um signo.” (Neves, 2008, p. 2) 

Conforme referido por Eco, para que haja uma correta compreensão 
de um sinal é necessário que haja partilha e referencia, no momento 
da emissão e da receção, do mesmo código. Este código representa 
um sistema de regras que atribuem um determinado valor, a determi-
nados sinais17 (Eco, 2000).

Setas 

Consideradas por Mollerup (2013) metáforas pictóricas, uma vez que 
são elementos gráficos representativos de setas reais, são destacadas 
como representações pictóricas, que enunciam direções e indicações.
No vocabulário definido pela AIGA é considerado um conjunto de 8 
setas, todas elas variantes a 45º.
Num projeto de wayfinding, a seta com maior utilização encontra-se 
incluída na fonte tipográfica Helvetica, pela sua espessura uniforme e 
linear, em consonância com restantes tipos. (Calori & Vanden-Eynden, 
2015)
Nas variações passíveis de introduzir num projeto, Calori reafirma 
que a utilização de setas sem apresentação do “filete” central, causa 
uma dificuldade de apreensão, uma vez que este pormenor gráfico 
acentua o sentido direcional, podendo ainda não ter a capacidade de 
produzir sentido ao utilizador.

Linhas orientadoras

Visíveis em inúmeros projetos de wayfinding, principalmente na imple-
mentação em espaços interiores, nomeadamente em estações de metro 
ou comboio, de forma orientar num curto espaço a delimitação de uma 
área. Esta aplicabilidade minimiza o esforço de orientação uma vez que 
não há preocupação em procurar sinais ao longo do percurso. 
No entanto há algumas limitações inerentes ao seu uso, nomeada-
mente o numero de cores utilizado, acrescentando complexidade ao 
sistema de guia, e a ausência de seta, traduzindo-se numa delimita-
ção bidirecional (Mollerup, 2014).

17 Neste sentido realça a não atribuição 

do termo significado, uma vez que na 

correspondência a uma ação hemostática, 

através de um agente mecânico, não 

era possível atribuir-se a definição de 

compreensão de significado de um 

sinal por parte de uma máquina, uma 

vez que apenas responde perante uma 

determinada solicitação.
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Sistemas pictóricos

No contexto desta investigação, e assumindo que a diversidade de 
nomenclatura pode dotar a descrição de alguma complexidade, 
assumimos a designação abrangente de pictograma para a análise 
pictórica.
Neste sentido, destacamos a estruturação formal feita por Dewar (in 
Zwaga et al., 2004) de um símbolo, fazendo a correspondência para 
o pictograma:
- Industrial e ocupacional, referente aos existentes no local de 

trabalho;
- Representativos de métodos, relativos a instruções e usos;
- Aplicáveis à gestão de espaço público, amplamente utilizados nos 

projetos de wayfinding em espaço público, nomeadamente siste-
mas de transporte, orientação em ambientes fechados e abertos;

- De conhecimento, e atividades especificas, destacando os utiliza-
dos em ambiente desportivo.

Especificidades

No sentido de análise aprofundada da eficácia de um pictograma, 
Dewar (in Zwaga et al., 2004) destaca ser primordial a sua capacidade 
de atração e deteção, no período adequado de reação, como tal, de-
senvolveu um estudo envolvendo engenheiros de tráfego em quatro 
países, e resultantes desse estudo são dissecadas seis características 
fulcrais para a eficácia de um ícone, nomeadamente a distância focal 
para a legibilidade, no sentido de definir qual a distância máxima 
focal para que um símbolo seja interpretado de forma clara; a legi-
bilidade instantânea, que representa a facilidade de apreensão num 
curto espaço de tempo; a conspicuidade, a facilidade de visibilidade 
num ambiente visualmente complexo;  inteligibilidade, traduzindo a 
naturalidade com que o símbolo pode ser entendido; o tempo de rea-
ção, a rapidez com que é apreendido; a aprendizagem (learnability), 
a amplitude com que um símbolo pode ser apreendido e recordado 
(Dewar 1988 in Zwaga et al., 2004).

Questões e orientações formais

Apesar das vantagens no uso de pictogramas, é possível enumerar 
algumas questões formais que poderão acrescentar ou minimizar 
algumas dificuldades associadas ao seu desenvolvimento, aplicação 
e correta apreensão.
Neste âmbito, fazemos referência a alguns fatores determinantes 
para o processo de desenvolvimento de qualquer pictograma.
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Uniformidade

O esforço da ISO, que será desenvolvido no ponto posterior, traduz-
-se num conjunto de símbolos de uso internacional, no entanto, nem 
formalmente se traduz numa linguagem coerente, sendo uma tarefa 
inacabada e inatingível, tendo em consideração a multiplicidade de 
indicações, códigos informativos apresentados.
Segundo Dewar, (in Zwaga et al., 2004) este fator deve ser verificado 
tanto individualmente como entre sistemas de símbolos, uma vez que 
auxilia o entendimento, especialmente para novos símbolos. Dewar 
reforça ainda que sempre que possível os símbolos deverão ser pro-
jetados com conteúdo e forma semelhante aos existentes de forma a 
amplificarem a sua eficácia.

Complexidade e detalhe

Considerando ainda não haver regras simples, Dewar, Molllerup e 
Costa, consideram fundamental a simplicidade de formas, devendo 
haver uma discriminação e limitação no uso de detalhes. No entanto, 
salienta Dewar (in Zwaga et al., 2004), alguns pequenos detalhes po-
dem ser necessários para uma compreensão adequada. Assim, define 
a existência de detalhes necessários para uma visibilidade adequada 
da forma e os detalhes desejáveis para a apreensão e compreensão 
da mensagem. 

Elementos específicos

Dewar (in Zwaga et al., 2004) considera ser mais apropriado usar 
visualizações de silhueta de certos componentes, tais como veículos, 
em casos onde a vista frontal ou fim é provável ter distância de legi-
bilidade pobre ou compreensão, ou onde pode haver confusão entre 
mensagens (por exemplo, autocarro/paragem). Uma vista lateral de 
veículos normalmente contém características distintivas que realçam 
a compreensão (por exemplo, capota/inicialização de um carro; táxi 
de um camião).

Semelhança e discriminatoriedade 

A semelhança poderá traduzir-se num conflito entre imagens de sím-
bolo, e/ou incompreensão das mensagens. Dewar refere que parte 
do problema pode dever-se à falta de regras sintáticas e semânticas 
equivalentes na linguagem verbal (in Zwaga et al., 2004).
O fator discriminatório surge como relevante para a eficácia de um 
símbolo na relação com outros símbolos, sendo o grau de diferencia-
ção com o conjunto (Zwaga et al., 2004).
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Legibilidade

Aqui são também definidos alguns fatores incontornáveis para a 
melhor apreensão e sucessiva compreensão. Neste parâmetro, anali-
samos as características com base na obra analítica de Dewar, Kline, 
Schieber e Swanson, (in Zwaga et al., 2004) referente a um relatório 
técnico de 1994 que refletia as necessidades dos condutores idosos 
no desenho de símbolos/pictogramas.
Dimensão/Escala, no sentido em que quanto maior a escala, maior a 
legibilidade. a definição da escala está sujeita à análise cuidadosa de 
adequar a informação à distância de leitura, com especial atenção ao 
grau de detalhe e pertinência de informação que possuem. 
Neste domínio, as características diferenciadoras devem ser tão grandes 
quanto possível, mantendo-se, no entanto, coerentes com as orienta-
ções de uniformidade.  Deste modo, o desenvolvimento do desenho 
deve ser traduzido na solidez, evitando o contorno de figuras.
Espaços, significa que os contornos entre elementos do mesmo re-
curso, ou entre recursos adjacentes, podem fazer uma característica 
irreconhecível, devendo a separação de elementos gráficos de um 
pictograma, ou conjunto de sinais, ser maximizada. 
Familiaridade, uma vez que a legibilidade e a compreensão das for-
mas familiares é maior do que para aqueles não familiarizados, é 
considerado pertinente e preferível o uso de recursos pictoricamente 
realistas às formas mais abstratas ou estilizadas.
Contraste, neste contexto, deve ser maximizado o contraste entre 
cores, luminância e fundo.

Criação de novos pictogramas e testes de  
usabilidade e compreensão

Partindo da base pictórica existente e amplamente validada, pode, no 
entanto, surgir a necessidade de desenvolver novos ícones passiveis 
de uma interpretação ajustada ao contexto territorial específico. 

Métodos para avaliar símbolos

Segundo Dewar, (in Zwaga & al, 2004) os métodos podem ser di-
vididos em procedimentos de campo e de laboratório, com base  
em métodos subjetivos como classificações de clareza, classificação 
das preferências e ‘opinião de perito’. Refere ainda que muitas de-
cisões importantes foram feitas com base em pouca ou nenhuma 
evidência objetiva.
Nesta analise são evidenciados os métodos psicológicos e psicofísi-
cos, nomeadamente através do tempo de reação, “glance legibility”, 
distância de legibilidade, compreensão, classificações de preferência 
e deteção do sinal. Estes fatores têm sido empregados para medir a 
eficácia dos símbolos. Dewar considera que as técnicas de laboratório 
têm a vantagem de economia de tempo e dinheiro, no entanto, para 
que haja garantia que esses métodos sejam devidamente validados é 
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necessário que haja confrontação através de medidas reais da eficácia 
dos símbolos no contexto verdadeiro.
No teste de compreensão, amplamente abordado por Brugger (in 
Zwaga et al., 2004), obtiveram-se as conclusões demonstrativas que 
o método de estimativa de compreensão é mais eficaz, sendo que a 
abordagem em laboratório demonstrou ser mais eficiente e muito 
menos dispendiosa.
Há a possibilidade de apresentar o pictograma sem identificação, mé-
todo mais demorado, mas que se traduz numa riqueza de informação 
sobre as deduções do utilizador, podendo permitir ajuda acrescida no 
processo de redesenho.
Pode enunciar-se o método de escolha múltipla de grande eficiência, 
no entanto realça a dificuldade no processo de seleção das respostas 
adequadas de forma a minimizar os efeitos de adivinhação (Zwaga et 
al., 2004).
O teste de estimativa de compreensão, baseado no estudo de Zwaga 
(1989), que consistia na tarefa do utilizador estimar qual a percen-
tagem da população que pensava que iria entender o significado do 
símbolo fornecido. Com este estudo, Zwaga consegue acrescentar ao 
padrão de 67% determinado pela ISO, 20% de intervalo de incerteza, 
passando ao intervalo de 47 aos 87%. No entanto Dewar refere a 
necessidade de verificação através de um teste de compreensão. O 
mais importante deste teste é a melhoria significativa da eficiência 
da avaliação de um conjunto de símbolos, uma vez que nem os mui-
to maus, nem os muito bons da mesma mensagem precisam de ser 
testados.
Na análise de significado, Dewar enuncia o diferencial semântico, 
como técnica de avaliação da compreensão dos elementos de um 
símbolo. Este consiste na apresentação de adjetivos bipolares cui-
dadosamente selecionados (por exemplo, bonito-feio simples-com-
plexo; forte-fraco). Perante este teste, Dewar e Ells (1979) já tinham 
demonstrado que classificações sobre esta escala se correlacionavam 
bem com a medição da compreensão. Usando a análise discrimina-
tória e análise classificativa com as classificações de diferenciais se-
mânticas, foram capazes de determinar quão bem os significados dos 
símbolos e os significados dos componentes individuais do símbolo 
foram compreendidos.
O questionário pode assim apresentar a indicação alternativas para os 
significados supostamente enunciados, inferindo a sua funcionalida-
de. Neste método de reconhecimento, o teste é feito na ausência de 
contexto, através da exibição do ícone de forma isolada, na ausência 
de um rótulo de texto ou de outros elementos de interface.
O efeito do contexto e familiaridade na compreensão, possui também 
uma relevância grande, de acordo com Dewar, (in Zwaga et al., 2004) 
uma vez que sendo a maioria da investigação sobre a compreensão 
dos símbolos feita em laboratório, a maquetização poderá não trans-
mitir qualquer informação sobre o contexto em que o símbolo pode 
aparecer. Neste sentido, para aumentar os níveis de compreensão, é 
dada importância ao fornecimento do contexto. A familiaridade com 
os símbolos também amplia a sua compreensão.
Concordando com Dewar, é considerado fundamental que o desenho 
e definição de novos símbolos mantenham uma relação intrínseca 
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com o sistema de informação no qual serão inseridos (in Zawga et 
al., 2004).
Convém refletir ainda alguns relatórios e guias normativas estipula-
das numa linha temporal crescente pelos diversos comités técnicos 
do ISO, (International Organization for Standardization), e realçadas 
por Neves, Moreira da Silva et al (2016), nomeadamente o relatório 
ISO TR 7239: 1984, as normas ISO 9186:1989, ISO 7001:2007 e ISO 
22727:2007.
Assumindo os dados apresentados pela norma ISO 9186:1989, re-
ferentes aos procedimentos para o desenvolvimento e teste de sím-
bolos de informação ao público, um símbolo é aceite se 67% dos 
utilizadores compreenderem de forma quase inquestionável. E segun-
do Dewar (in Zwaga et al., 2004), as maiores dificuldades na análise 
de um pictograma dizem respeito ao seu significado, mais do que a 
eficácia da cor, da forma ou da complexidade visual.
Na definição da implementação dos símbolos associados à informa-
ção pública, o relatório ISO TR 7239: 1984 destacou três princípios 
basilares, nomeadamente a importância dos procedimentos para o 
desenvolvimento ou aplicação de símbolos, os critérios visuais e por 
último, o procedimento de implementação dos símbolos de informa-
ção pública.
No entanto, segundo Barry Gray (iso org 2), na definição de novas 
 simbologias, que reflitam pictoricamente novos valores e atividades 
que despontam com o crescimento continuado no comércio interna-
cional, viagens e turismo, requerendo um metodologia comunicativa 
comum, surge a necessidade de elevar a normalização e coerência de 
novos símbolos, sendo que o ISO 7001:2007, segundo Neves, Morei-
ra da Silva et al. (2016) destaca e institui três premissas capitais: a- o 
conteúdo da imagem padrão; b- a função; 3- o campo de aplicação. 
Para a construção de um símbolo, é referida a importância da defini-
ção de grelhas, no sentido em que facilita a definição de tamanhos 
semelhante e consistentes entre símbolos. 
Em simultâneo, através da norma ISO 22727:200718, são definidos 
princípios organizados numa estrutura tripartida, de forma a garantir 
a consistência e compreensão, são eles o processo de criação, a sua 
função e significado e o design gráfico dos símbolos. Estes princípios 
tornam-se facilitadores numa análise formal ao novo símbolo, 
nomeadamente na definição de preenchimentos e contrastes, 
simetria, representação da figura humana e setas direcionais. Mais 
uma vez são destacadas questões que devem ser enunciadas para a 
sua pertinência pictórica num universo possuidor de alguma abun-
dância, nomeadamente o seu significado intencional e não inten-
cional, as alternativas pictóricas existentes, a sua função, a sua real 
necessidade, a sua aplicabilidade, a quem se direciona.
Nesta breve apresentação de conceitos estruturantes para a elabora-
ção de novos símbolos é realçado por Neves et al (2016) o processo 
formal de validação dos novos símbolos, através de testes de visibi-
lidade e de dados, com posterior revisão, ajuste e implementação. 
A conceção deste sistema metodológico representa a sustentação 
formal e conceptual de um novo elemento pictórico.
Neste campo de análise realçamos a estruturação apresentada por 
Neves, Moreira da Silva et al. (2016) os testes de usabilidade, como 

18 ISO 22727:2007 Graphical symbols 

– Creation and design of public 

information symbols – Requirements 

1.edição. International Organization for 

Standardization, Geneva (2007).
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elementos fulcrais para a avaliação da qualidade gráfica e funcional e 
comunicativa dos símbolos. 
São assim definidos os testes de exploração, avaliação, validação e 
comparação.  
O teste de exploração avalia preliminarmente a eficácia do símbolo, 
através de maquetização, de forma a conhecer a opinião do utiliza-
dor do modelo desenvolvido. A sua utilização destaca-se em fase de 
projeto, sem dados fornecidos ao utilizador. 
O teste de avaliação evolutiva (assessment test), surge num contexto 
de avaliação continua posterior ao teste de exploração, procurando 
avaliar e testar se a validação conceptual foi efetivamente implemen-
tada, permitindo aferir se a descodificação da mensagem e a com-
preensão do significado dos símbolos gráficos foram atingidos. Para 
uma maior assertividade, as pesquisas dos símbolos devem refletir 
uma aproximação ao objeto final.  
O teste de validação, pretende determinar o comportamento dos sím-
bolos perante padrões ergonómicos estabelecidos, na análise da forma, 
cor e grafismo, permitindo a verificação da rapidez de decodificação e 
clareza. Este teste surge no contexto final do processo, de forma a me-
dir o desempenho dos símbolos, podendo ser testado em contexto real.
O teste comparativo, produz a análise de diferentes símbolos gráficos 
entre si, avaliando qualitativamente as características intrínsecas de 
sinais diferentes, solicitando ao utilizador uma avaliação compara-
tiva. Podendo surgir nas diferentes fases do processo, destaca-se a 
fase inicial do processo, para comparar as diferenças de estilo gráfico 
entre símbolos, a fase intermédia, de forma a medir a eficácia de um 
símbolo e, a fase final de forma a avaliar o sistema desenvolvido com 
outros sistemas em uso. 
Neves et al. (2016) referem ainda que os testes de visibilidade efetua-
dos em território real destinam-se a avaliar, de forma global, as di-
versas componentes do sistema, nomeadamente a qualidade gráfica 
e funcional dos símbolos incrementados, e a sua capacidade comuni-
cativa num espaço concreto, devendo formalmente envolver modelos 
à escala real. Esta análise, tal como referem Calori & Vanden-Eynden 
(2015) e Mollerup (2013), pode destacar necessidades de alteração, 
nomeadamente por confrontação com dificuldades formais, ligadas 
aos materiais, escolha de cores ou iluminação.
Aos testes visuais são associados os testes de compreensão de con-
teúdos, resultantes da aplicação da norma ISO 9186-1: 2007 (E), que 
pretende definir a metodologia para testar a amplitude de comuni-
cação da mensagem pretendida e a sua compreensão. Neste sentido 
são enunciados os testes de compreensão e de julgamento teste.
Ao teste de compreensão é proposto qualificar a apreensão e com-
preensão do símbolo, baseado na avaliação qualitativa das respostas 
dadas perante a avaliação do utilizador. Aqui, aos possíveis utiliza-
dores propõe-se que indiquem o significado e ação subjacente ao 
símbolo. Sendo especialmente recomendada para a fase avançada do 
desenvolvimento de soluções gráfica.  (sem respostas dadas)
O teste de julgamento surge como ferramenta de avaliação quan-
titativa do entendimento de um símbolo. Neste caso, o julgamento 
de diversos símbolos por parte dos possíveis utilizadores, indicará a 
percentagem de compreensão de um símbolo especifico.  
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“a partir do momento em que o pregoeiro deixou de se manifes-
tar oralmente nas cidades e passou a utilizar cartazes que todos 
podiam ler, nunca mais os tipos de letra pararam de se multipli-
car”.  (Cullen, 2002, p.95)

Podemos considerar que, ao vivermos num espaço onde a ansiedade 
impera, a informação pode tornar-se extremamente relevante. De 
que forma poderá o design de informação melhorar a integração do 
indivíduo no meio urbano e na sociedade contemporânea?

“The goose quill put an end to talk. It abolished mystery; it gave 
architecture and towns; it brought roads and armies, bureaucra-
cy. It was the basic metaphor with which the cycle of civilization 
began, the step from the dark into the light of the mind. The hand 
that filled the parchment page built a city.” (McLuhan in Erlhoff & 
Marshall, 2008, p. 409)

Num momento em que a tecnologia vai abraçando aos poucos a cida-
de, através de um número incontável de leds, a informação imaterial 
vai ganhando espaço na nossa capacidade de apreensão. Flusser 
(2010) denomina estas informações de “não coisas”, que penetram 
na cidade através de uma fluidez inapreensível.
Tornando essa orientação e comunicação efetivas é essencial criar uma 
linguagem visual que reflita o espaço onde se insere. Assim, qual a 
mensagem visual a produzir para que tal aconteça, para que se evite o 
recurso a métodos de criatividade inusitados no campo da tipografia? 

2.3.3. 
A TIPOGRAFIA

Figura 29

Arquivo autor
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Através de uma análise segmentada, seguindo o raciocínio de Calori 
& Vanden-Eynden (2015), a tipografia surge como elemento domi-
nante na comunicação da informação, em que a maioria de soluções 
desenhadas não se estabelece apenas com símbolos ou ícones, mas 
sim com a conjugação de palavras. 
Assim, no campo das palavras escritas, corroborando a análise con-
textual de Friedrich Friedl (Friedl et al., 1998), e considerando que, 
em todas as etapas do desenvolvimento histórico mundial, a palavra 
escrita e a tipografia constituíram um ingrediente fundamental para 
a cultura humana, assumimos como garantida a fluidez e rapidez da 
informação. Friedl refere ainda que se tornara inconcebível uma leitu-
ra lenta, através dos novos meios de comunicação, sendo necessário 
que a informação nos chegue o mais natural, simples e eficazmente 
possível para uma rápida apreensão. Como tal, o autor menciona que 
o legado dos séculos passados foi conscienciosamente esquecido de 
maneira a ser substituído. A tipografia, regendo-se anteriormente em 
conformidade com os rígidos padrões e regras de um meio estático, 
é contagiada hoje por todos os novos conceitos dinâmicos, impul-
sionada pelo ritmo acelerado das tecnologias comunicativas, promo-
vendo alterações formais com base em ideias de harmonia, forma e 
proporção.
Destacamos por fim a analogia de Friedl, quando equipara a tipogra-
fia com a palavra escrita e a articulação com a palavra falada, sendo 
a sua íntima dicotomia essencial para que haja uma total perceção.

“Os tipos de letra são vozes de palavras e determinam o tom 
visual do texto”. (Gordon & Gordon, 2002, p.39)

Neste contexto das palavras que se leem como se ouvem, e referindo 
Frutiger (2002), o leitor vai construindo inconscientemente um tipo de 
matriz referente a cada letra do alfabeto (ao longo do tempo), e nessa 
leitura recorrendo a esse “banco” de matrizes efetua a leitura de um tex-
to, ou uma frase através de uma acuidade visual conjunta, não fazendo 
a captura letra a letra. Analisando à luz da perceção e significação, não 
podemos deixar de realçar o carácter visual compreendido na tipografia, 
quando emerge como representação gráfica estruturada de um código 
verbal complexo que, segundo Stockl (2005), contém três níveis semió-
ticos com evidente paralelismo à semiótica triádica de Peirce, enunciada 
no ponto anterior (2.3.1). Num primeiro nível, a tipografia surge ele-
mentarmente como simples codificação da linguagem, representando 
o valor icónico. Num segundo nível, pode ser evidenciado o intuito da 
comunicação, transmitindo alguns valores emotivos, conotativos e es-
truturais que indiciam e facilitam a informação veiculada. Finalmente, 
num terceiro nível identificamos a representação pela capacidade dos 
elementos tipográficos integrantes se constituírem signos pictóricos em 
si mesmo, símbolos numa comunicação. 

Focando-nos agora na especificidade formal dos grafismos, a tipogra-
fia surge como elemento fulcral da fundamentação teórica e, deste 
modo, realçamos as análises e orientações expostas por Enric Satué, 
Joan Costa, Romedi Passini, José Allard, Chris Calori & Vanden-Eynden 
e Per Mollerup, na procura da clarificação da legibilidade visual. 
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Num momento da definição de um projeto tipográfico, a escolha do 
tipo de letra é central.  De certa forma a opção centra-se na decisão 
pela opção pelo desenho de um novo conjunto de caracteres, capaz 
de formar um conjunto coeso de signos eficazes, ou se, por outro 
lado, se deve orientar a pesquisa no âmbito da utilização de famílias 
de caracteres já existentes. 
Segundo Calori & Vanden-Eynden (2015), torna-se necessário obser-
var três razões para que se introduza um tipo de letra já existente 
nomeadamente: 1. existência de inúmeros tipos de letra com grande 
legibilidade, já amplamente testadas e implementadas; 2. necessida-
de de partilhar espaço com sistemas já existentes, o que permite uma 
consistência e unidade gráfica; 3. complexidade formal evidente na 
elaboração de um tipo de letra novo.
Perante esta análise, reencaminhamos a nossa investigação para a 
utilização de tipos de letra existentes, de igual forma definido para a 
adoção de símbolos e ícones no ponto anterior (2.3.2).
Deste modo, destacamos os fatores que podemos assumir como 
orientadores para a seleção dos caracteres, elementos que deverão 
representar todo um valor icónico, prováveis transmissores de valores 
indiciais e conotativos, assumindo-se até como símbolos da comuni-
cação ambicionada. 

Escolhas tipográficas

“No existe la tipografía específica y exclusiva señalética, lo que 
sí existe son unas determinadas condiciones prácticas que hacen 
que no todos los caracteres tipográficos sean aptos para la fun-
ción señalética.“ (Costa, 1989, p.176)

Na escolha de um tipo de letra, assumindo a importância que a sua 
aparência visual possui, destacamos os fatores enunciados por Calori 
& Vanden-Eynden (2015): a) adequação formal; b) longevidade es-
tilística; c) legibilidade, inserindo o cumprimento ou conhecimento 
das guias orientadoras da ADA/SAD (americans with disabilities act/ 
standards for accessible design) ao longo da abordagem. No cam-
po da legibilidade desconstruímos, no entanto, as caraterísticas e 
tratamentos tipográficos nos diversos constituintes, nomeadamente 
dimensão, espessuras, largura, maiúsculas, minúsculas, espaçamento, 
contrastes e por fim, a sua hierarquização e layout.

a) A adequação formal reporta à sua conformidade visual perante 
o conceito global de um programa de wayfinding, reforçado este 
enquadramento contextual e o propósito comunicativo por David 
Gibson (2009).
Neste campo destacam-se os tipos de letra com e sem serifa, que 
individualmente podem assumir conotações distintas.  
Letras com serifa, tipos de letra com terminações ortogonais à conti-
nuidade linear da letra, como elementos decorativos, o que propor-
ciona grande visibilidade nas fachadas de monumentos datados desde 
o período romano, por normas inscritas diretamente nas fachadas, 
devendo estas letras ser utilizadas caso seja pretendida uma imagem 
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mais tradicionalista, de acordo com Calori & Vanden-Eynden (2015).
Letras sem serifa, tipos de letra com corpo continuo. A sua origem 
estabelece-se nos inícios de 1800, como tal, e de acordo com Calori 
& Vanden-Eynden , sendo um tipo de letra relativamente recente, 
pode possuir uma conotação intimamente ligada à modernidade, ao 
contrário da serifada. Satué (2001) refere a importância das letras 
sem serifa, considerando que os caracteres deverão ser os menos 
decorativos possível para um menor tempo de decifração, no sentido 
de proporcionar uma melhor leitura. Esta escolha tipográfica é ampla-
mente utilizada em projetos de orientação visual, que não pretendam 
indiciar uma imagem tradicionalista.

Figura 30

Coliseu Roma.

Arquivo autor
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b) A longevidade estilística determina que a sua escolha não deve 
ser influenciada por tendências ou movimentos do momento, con-
trariamente às escolhas publicitárias. Um programa de wayfinding, 
por norma, deve permanecer no tempo, com a exceção de projetos 
efémeros.
A ADA SAD recomenda neste campo que a utilização dos caracteres 
seja estabelecida de forma convencional, de forma mais simples e 
sintética.

c) A legibilidade, intimamente conectada com os fatores explana-
dos anteriormente, evidencia a importância de facilidade de leitura 
e conforto visual do leitor, no sentido de conseguir transmitir uma 
comunicação clara e direta. 
Segundo Mollerup (2013), a legibilidade possui um caráter mais 
determinante na tipografia aplicada à sinalética, do que à escolha 
tipográfica num texto. E no entender de Joan Costa (1989), acrescen-
ta as premissas da inteligibilidade e visibilidade na aplicação de um 
conjunto de condicionantes práticas específicas para a comunicação, 
salientando que a circunstância de o publico alvo, o leitor, apenas ter 
uma única oportunidade de leitura, ou leitura rápida, num determina-
do local, sendo essa a urgência da sua eficácia. Muitos sinais são lidos 
em movimento, podendo não haver lugar a paragens e reflexões. 
Neste contexto, para que haja uma correta legibilidade e perceção, 
na implementação e uso de um sistema de orientação visual, devem 
ser analisados os seguintes parâmetros destacados no tratamento 
tipográfico por Calori & Vanden-Eynden, Costa, Gibson e Satué. 

c.1.) Maiúsculas e minúsculas, (uma questão de caixas)
Sendo uma constatação de todos os autores mencionados, o uso de 
letra maiúscula no início de cada palavra deve ser incentivado, para 
uma apreensão mais rápida, sendo que a vantagem do uso de maiús-
cula apenas na letra inicial traduz-se ainda na economia de espaço. 
Esta constatação refere ainda que o texto se torna mais legível com a 
combinação de caixa alta e baixa19.
A utilização da maiúscula na primeira letra só possui exceção nas 
conjunções e preposições associadas, devendo ser sempre em minús-
culas. Na aplicação de palavras imbuídas numa significação universal, 
(EXIT, STOP, TAXI).
Erradamente, de acordo com Mollerup (2013), há a perceção de que as 
letras em caixa alta são dotadas de mais legibilidade, uma vez que pos-
suem uma expressão maior e por fisicamente se tornarem mais simples. 
Esta questão é explicada e contrariada pela especificidade de cada letra 
em caixa baixa, traduzindo-se numa maior facilidade de leitura.
Referindo ainda Mollerup, as terminações superiores e inferiores das 
letras também influenciam a legibilidade, uma vez que ocupam mui-
to espaço na vertical. Neste sentido, refere que estes ascendentes 
e descendentes das letras em caixa baixa dão maior distinção entre 
palavras e auxiliam a uma leitura mais rápida do que em caixa alta. 

19 Sendo o termo caixa alta referente à 

letras maiúsculas e caixa baixa referente às 

letras minúsculas.
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Aqui também Gibson (2009) faz referencia ao facto de a diferença 
entre ascendentes e descendentes em relação à altura_x comprome-
ter ou não a legibilidade, no sentido em que quanto menor for a 
sua diferença, melhor leitura possui, maior será a sua visibilidade à 
distancia e menor espaço ocupa.

A solução, de acordo com os autores referidos, deve permanecer no 
equilíbrio entre os elementos.

c.2.) Dimensão, alturas e espessuras, (uma questão de forma)
Segundo Gibson (2009) a dimensão definida surge na sequência da 
análise do contexto onde o sistema será implementado e do impacto 
pretendido, sendo que, salientando Satué (2001), o tamanho deve 
aumentar de acordo com o ponto de leitura do utilizador, devendo 
ser dada atenção à velocidade a que a letra vai ser lida, uma vez que 
quanto maior a velocidade, maior terá que ser a letra.
No campo da altura, deve ter-se como base orientadora a altura da 
letra minúscula, denominada altura-x, atrás já enunciada.

Figura 31

Fonte frutiger
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Enquanto Satué (2001) faz referência a leituras e distâncias, Mollerup 
(2013) apresenta a denominada regra do polegar (rule of thumb), onde 
a altura de um dedo polegar equivale a 50 metros de distancia de lei-
tura, equivalendo a altura de uma letra de 1cm a 5 metros de distância 

c.3.) Espaçamento e alinhamentos, (uma questão de espaço)

“os tipos de letra mais funcionais são os que, através de um es-
paçamento adequado aos caracteres, transmitem claramente as 
suas indicações à distância a que se pretende que sejam lidas.” 
(Cullen, 2002, p.95)

Tendo em conta que a variação de espaçamento afeta diretamente 
a legibilidade e aparência visual, atentamos a abordagem de Satué 
(2001) que, considerando as poucas palavras existentes nos sinais, 
observa ser necessário e relevante um estudo aprofundado de forma 
a assegurar a sua percetibilidade.
Este processo, referente à manipulação do espaço entre tipos/letras, 
permite ajustes para melhorar a perceção dos conjuntos de caracteres 
que perfazem a informação a disponibilizar, estando sujeito a varia-
ções consoante o tipo de letra adotado.

Figura 32

Anatomia da letra

Figura 33

Leitura de letras baseada Satue 2001
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Reforçando a relevância deste tratamento tipográfico, Calori & Van-
den-Eynden (2015) considera que um correto alinhamento produz 
um efeito ótico harmonioso, equilibrado e determinante, tornando-se 
assim prioritária a sua utilização de forma constante, no sentido de 
uniformizar os blocos de texto de um suporte informativo, visando a 
sua coerência e intensidade de leitura. 
Na abordagem de Mollerup (2013), num projeto de sinalética, é de-
fendida a economia de espaço, e como tal, considera que as fontes 
narrow (estreitas) funcionam melhor que broad (alargadas), sendo 
que para uma maior legibilidade o espaçamento entre caracteres 
e palavras deve ser igual ou ligeiramente maior que o kerning20 
para impressão. Quando possível o kerning e tracking21 deverão ser 
ajustados à seleção de caracteres de forma a equilibrar o texto.

c.4.) Texto e fundo, (uma questão de contrastes)
Neste domínio, uma vez que a tipografia deve ser direta incisiva e 
visível a uma distância calculada para o efeito, podemos prever os 
contrastes entre texto e fundo, que são diretamente ligados a fatores 
cromáticos e de iluminação, temáticas que serão aprofundadas pos-
teriormente nos pontos 2.3.4 e 2.3.5, respetivamente.

c.5.) Hierarquias e orientações (uma questão de escala)

“Order is no guarantee of understanding. Sometimes just the 
opposite is true... Cities don’t come in chapters with restaurants 
in one section and museums in another; Their order is organic, 
sometimes confusing, never alphabetic. To really experience a 
city fully, you have to acknowledge confusion.”  (R. Saul Wurman, 
information anxiety in Gibson, 2009, p.12)

No âmbito da legibilidade destacamos a relevância que a hierarquia, 
na disposição da informação e layouts inerentes, possui no contexto 
percetivo. Esta análise requer, conforme salientado por Gibson, um 
estudo analítico detalhado e hábil na priorização da informação, alvo 
de testes no contexto real, antes da fase de implementação. 
Satué (2001) refere que os suportes com várias linhas devendo ga-
rantir a hierarquia da informação, não devem possuir mais do que 
quatro direções para uma melhor apreensão, devendo a informação 
ser organizada por ordem alfabética, por função ou por direção.
Satué propõe ainda o alinhamento do texto à esquerda para uma 
maior compreensão.
Já Mollerup, acentua a necessidade de analisar a largura de linha de 
texto e altura entre linhas, no sentido de ser generosa, com o intuito 
da clara separação das mensagens, fazendo referencia à ligação entre 
legibilidade e orientação, enunciando três formas de utilização de 
texto na vertical, caso seja necessário por falta de espaço: De cima 
para baixo, de preferência caixa alta e em palavras pequenas; Texto 
linear a 90 graus para a direita (-90º) de cima para baixo, de preferên-
cia com primeira letra maiúscula e nunca em itálico; Texto linear a 90 
graus para a esquerda (90º) de baixo para cima, considerando ser a 
última opção pois a tendência é ler de cima para baixo (no ocidente) 
e muitas vezes podem as letras de baixo estar ocultadas.

20 Quantidade de espaço entre letras 

na impressão e escrita nas telas do 

computador. (Definition of “kerning” 

from the Cambridge Advanced Learner’s 

Dictionary & Thesaurus © Cambridge 

University Press).
21 Processo de constrangimento ou aperto 

de um bloco de texto. (In https://helpx.

adobe.com/indesign/using/kerning- 

tracking.html).
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É de realçar aqui a orientação ocidental, onde o uso normal é na 
horizontal da esquerda para a direita (Mollerup, 2013).

c.6. Escolhas tipográficas, (uma questão de famílias e estilos)
Assumindo aqui a escolha tipográfica assente na premissa das letras 
sem serifa, convém situá-las no seu contexto temporal, evidenciando 
apenas a evolução decorrente no século XX.
Como tradição artística recorrente, as famílias tipográficas em estu-
do surgem com movimento de rejeição aos movimentos anteriores, 
assumindo-se, como refere Marcos Dópico Castro (2016) a conceção 
construtivista através da escola alemã da Bauhaus, de Josef Albers e 
Herbert Bayer. No entanto, com a depuração de formas geométricas 
elementares, ambicionando atingir uma linguagem universal, manten-
do uma conexão intima com a pictografia universal de Otto Neurath, 
(já evidenciado no ponto 2.3.2), demonstraram ser excessivamente 
radicais, detentoras de pouca legibilidade, mais especificamente em 
texto corrido. 

Figura 34

Pendões. Arquivo autor
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Nesta procura incessante, novas abordagens a partir dos anos 50 per-
mitiram o desenvolvimento de famílias tipográficas dotadas de maior 
legibilidade, e implicitamente maior funcionalidade, sendo Paul Ren-
ner um dos grandes impulsionadores desta visão moderna com o tipo 
de letra Futura. Neste sentido, onde apesar do sentido de abstração 
e purismo formal ser apurado, não é esquecida a origem caligráfi-
ca dos tipos sendo evidenciado uma preocupação no contexto da 
perceção visual. Pode Considerar-se assim, de acordo com Marcos 
Dópico Castro (2010), que “no projeto moderno, a tipografia foi uma 
ferramenta padronizada para resolução de todos os problemas de 
comunicação, para a transmissão de uma mensagem clara e sem 
interferências” (p.80), devendo assim possuir características formais 
de nitidez e legibilidade. 
Castro (2010) considera mesmo que os símbolos e imagens perderam 
a sua posição privilegiada perante um programa tipográfico identitá-
rio, que se impunha na multiplicidade de linguagens visuais patentes 
nos meios dos transportes, comboio e metro. 

No seu seguimento encontramos letras consideradas mais humanis-
tas, nomeadamente a Gill Sans, a Univers de Adrian Frutiger (1957) 
e a Helvética, que, de acordo com Allard (2009), surge com a sua 
expressividade gráfica suissa, simbolizando o funcionalismo e objeti-
vidade do modernismo racional helvético, assumindo ainda hoje um 
incomensurável destaque.
 
Relativamente a estas escolhas tipográficas, Satué (2001) e Joan 
Costa (1989) são unânimes em considerar que nenhum tipo de letra 
é ideal quando se trata de legibilidade, não devendo ser utilizados 
vários tipos de letra num mesmo programa. Também os estilos light, 
itálico, condensadas e extra bold não são aconselhados, uma vez 
que reduzem o contraste e a legibilidade à distância, refletindo-se 
no espaço interior da letra. Realçam ainda que os tipos de letra bold 
proporcionam melhor legibilidade e contraste e as regular podem ser 
utilizadas para representação de informações secundárias.
Também na procura da simplicidade e eficácia da forma, Mollerup 
(2013) destaca que a escolha tipográfica não deverá comprometer a 
integridade da forma da letra. Neste contexto, e recordando a refe-
rência de Calori & Vanden-Eynden (2015) à utilização de tipos de letra 
já implementados, a tipografia não deverá diferir muito das tipogra-
fias presentes e assimiladas, de forma a ser facilmente reconhecida 
como código apreendido.
O tipo de letra deve, deste modo, assumir a capacidade de utiliza-
ção de diversos formatos, sendo que os mais utilizados são helvética 
médium, Frutiger (mais propriamente Frutiger 69 Bolt condensed), 
Arial, Futura, Signa Condensed bold e Univers 67. No entanto refere 
Joan Costa (2008) que o uso da Futura deve ser evitado, tendo em 
consideração a possibilidade de conflito visual e percetivo entre as 
letras a e o.
Avançaremos posteriormente na área do projeto à análise especifica 
de algumas fontes concretas, de forma a avaliarmos a sua utilização 
e implementação.

Figura 35

Fontes tipográficas de referência
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c.7.) Números e pontuações, (uma questão de universalidade)
Satué (2001), refere que apesar de dever ser considerada a substi-
tuição de algumas palavras, por ícones de fácil reconhecimento, é 
recomendada ainda a utilização de números, que, tendo em conta 
a sua universalidade, são de reconhecimento imediato facilitando a 
comunicação traduzindo-se por vezes numa economia de espaço.
Considera ainda que deve ser evitado o uso de pontuação e abrevia-
turas, tendo em conta as dificuldades de apreensão, não devendo 
ainda, de acordo com Joan Costa (1989) cortar palavras, uma vez que 
pode complexificar o processo cognitivo.

c.8.) Suportes digitais, (uma questão de meio)
No caso de aplicação de texto em ecrã, o tamanho do tipo de letra 
deverá ser maior do que o tamanho utilizado para impressão uma vez 
que as letras pequenas não serão formadas na perfeição devido ao 
número restrito de pixéis, tal como os tipos de letra com serifas finas, 
tendo e conta a perda dos pormenores na definição. 

c.9.) Linguagem bilíngue, (uma questão de perceção)
Assumindo um sistema de comunicação orientado para o peão, com 
forte índole turística, coloca-se a questão da possibilidade de utiliza-
ção da linguagem bilíngue, de forma a garantir um maior entendi-
mento e facilidade de perceção. 
Esta análise é reforçada pela abordagem de Joan Costa (2008) uma 
vez que, avaliando o fenómeno exponencial vivido no âmbito da mo-
bilidade social e cultural proveniente de inúmeras áreas geográficas, 
considera primordial que a sinalética assegure as necessidades vigen-
tes informativas e orientadoras.
Considerando esta condição pertinente, destacamos as questões 
formais referidas por Miller e Lewis (2005) e Enric Satué (2001) para 
uma aplicação criteriosa, nomeadamente a proporção entre línguas, 
devendo ser colocada em destaque a língua de origem, a precisão 
gramatical e contextual na tradução. Mais uma vez se ressalva ainda a 
economia de espaço necessária, tendo em consideração a limitações 
de área de inscrição dos suportes envolvidos.

c.10.) Layout inclusivo (uma questão de integração)
Na abordagem à tipografia que contenha utilizadores com deficiência 
visual, a ADA refere a importância da inclusão de caracteres em rele-
vo. Como tal esta utilização deve garantir a largura adequada, nem 
muito condensada nem muito expandida, e uma espessura ajustada, 
princípios já enunciados anteriormente no âmbito da legibilidade.
A Ada refere ainda a utilização de letras de caixa alta, sem serifa, 
devendo ainda ser evitadas as variações itálicas, negrito, e fontes de 
cariz decorativo.
É de salientar que a referência à utilização apenas em caixa alta con-
traria o principio enunciado da letra inicial, mas este facto prende-se 
com a sua utilização física, pelo tato.
Neste contexto enunciamos apenas as referencias tipográficas sugeri-
das pela ADA, disponibilizadas pela Segd.
Para uso exclusivo de caracteres de relevo, devem ser utilizados os ti-
pos Helvetica Neue 45 Light, Univers 45 Light, Frutiger 45 Light. Para 

Figura 36

Números, ícones e pontuações
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a implementação de caracteres de relevo e visuais, são propostos os 
tipos Frutiger 55 Roman, Frutiger 57 Condensed, Futura Book and 
Medium, Gotham Book, Helvetica Neue 55 Regular, Helvetica Neue 
57 Condensed, Interstate Light e Regular, Interstate Light Condensed 
e Regular Condensed. Acrescentando a estes enunciados no parâme-
tro anterior, e no âmbito de uso exclusivo de caracteres visuais são 
referidos os tipos Bodoni Roman, Bold, Bold Condensed; ITC Chel-
tenham Light, Regular, Bold, Condensed e Ultra Condensed; Didot 
Regular e Bold; Futura Extra Bold Condensed; Glypha 55 Roman até 
75 Black; Goudy Old Style e Bold; Helvetica Neue 65 Medium até 85 
Heavy; Sabon Roman e Bold ; Times Roman Regular e Bold.  

Design de mapas 

“...can it ever be possible to really map a space, reflect the true 
nature of the landscape (clearly this implies something more 
than just physical representation) and convey a real sense of the 
everyday life of users of that space?” (Barnes in Noble & Bestley, 
2005, p.76)

Segundo David Gibson (2009, p.16) a área incluída no wayfinding 
possui uma história fascinante. Existente desde o inicio da linguagem, 
os mapas representam a cronologia de todos os feitos conseguidos, 
culturais, intelectuais, económicos ou políticos. Os mais icónicos fo-
ram desenhados para ajudar o publico circular no inicio dos sistemas 
de transportes de metro e comboio.
Apesar do nosso posicionamento global e das tecnologias digitais 
presentes no interior dos veículos ou dispositivos móveis, os mapas 
continuam em primeiro plano hoje.
Segundo Passini (in Zwaga et al., 2004) um mapa de orientação 
também pode ser usado para completar ou confirmar quando uma 
pessoa já possui um mapa cognitivo. Às vezes, porém, as pessoas 
vivem com duas representações: um figurativo, obtidos através de 
um mapa de orientação; um análogo, como obtidas da experiência 
direta com a configuração. 
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Informação inclusiva

Procurando desenvolver um projeto de wayfinding aplicável a um 
espaço vivido, cumpre desenvolver um esforço de inclusão, que abar-
que o máximo de utilizadores possível.
Neste sentido Per Mollerup (2013) refere que este deve traduzir a 
capacidade de auxílio a utilizadores com necessidades especiais, atra-
vés do acréscimo de alguma informação ou suportes próprios. Desta 
forma, acrescentando informação ou sendo um projeto de raiz, pode 
contemplar todos os possíveis utilizadores, uma vez que qualquer so-
lução inclusiva vai beneficiar também o utilizador geral. Todos os uti-
lizadores preferem informação clara, com bom contraste cromático, 
sendo a melhor, sendo a melhor opção um método inclusivo robusto, 
reforçado com soluções inclusivas. Assim, enquanto que no campo da 
tipografia deve ser tida em consideração a maior facilidade de leitura 
de apenas uma coluna, enquanto que na definição da codificação 
em braille, esta deve respeitar a convenção americana onde a matriz 
de 2x3 círculos deve possuir 0,059 polegadas com espaçamento de 
0.09, sendo o espaçamento entre linhas de 0,241 polegadas e o espa-
çamento vertical 0,395. Mollerup (2013) sugere a grelha tipo 1 onde 
cada letra é representada por 1 signo, considerando, contudo, que 
há poucos leitores efetivos. Ainda de acordo com o autor as letras e 
os mapas poderão ser tácteis, no entanto haverá a possibilidade de 
existirem algumas contingências de espaço. Neste sentido as guias 
de pavimento e emissões audíveis poderão ser uma solução com mais 
facilidade de implementação.
Neste contexto, procura-se no capítulo 6 dar resposta a algumas 
questões relevantes no âmbito da informação inclusiva, nomeada-
mente no sentido prático da diferenciação de pavimento, inclusão de 
som em consonância com a integração de aplicações digitais.

Decorrente da significação da imagem da cidade para a investigação 
de um programa de wayfinding, assumimos a necessidade primordial 
de abordar a desfragmentação analítica da cor, reforçada pelas refle-
xões e investigações de figuras de referência, nomeadamente Joan 
Costa, Enric Satué, David Gibson e Per Mollerup, referindo ainda no 
âmbito da psicologia Eva Heller e Nicholas Humphrey.
Destacamos as caraterísticas relativas aos códigos cromáticos, aos 
contrastes e distâncias focais, à aplicação em materiais, sempre com 
o intuito de enunciar a sua importância na integração de um sistema 
de comunicação e orientação visual urbana, reforçando a sua impor-
tância no campo da significação. Sendo parte integrante da realidade, 
é simplesmente impossível imaginar a perceção visual sem cor. Deste 
modo, o designer verificando a sua importância deve explorar a sua 
força evocativa para a resolução de problemas de orientação.
As cores, podendo assumir um carácter emotivo individual, são inter-
pretadas de forma diferente consoante o contexto, herança cultural 
e emocional de cada individuo ou de cada comunidade. Estando as 
cores intimamente relacionadas a impulsos sensoriais e emocionais 

Figura 37

Numeração em braille

2.3.4. 
AS CORES
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humanos, surgindo como um elemento de estímulo primordial, cuja 
influência é marcada pela significação, destacamos a menção de Joan 
Costa (89) ao facto das cores serem gravadas na mente, gerando 
instantaneamente uma fator de estimulação de reação. No entanto, 
mediante a possível confusão visual de cores, esta gravação pode 
surgir de forma desordenada, havendo a necessidade de 
controle e redução da dispersão cromática, de forma a que esta eco-
nomia do uso da cor se possa traduzir em benefícios para os cidadãos 
e para a mobilidade, como destaca Joan Costa.

Figura 38

Arquivo autor



SINGULARIDADES DA COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA NO TERRITÓRIO | Alexandra Cabral134

No desígnio da cor, David Gibson (2009), fazendo referencia aos 
projetos iniciais de wayfinding aplicados a hospitais (através de apli-
cação de linhas orientadoras cromáticas sobrepostas no pavimento) 
exibe a analogia à rua amarela para a cidade das esmeraldas da 
obra Feiticeiro de Oz, refletindo sobre a possibilidade de ineficácia, 
levando a uma maior complexidade visual. Esta analogia com a rua 
amarela transporta-nos de certo modo às intervenções efémeras no 
espaço urbano de Christo, nomeadamente à obra Floating Piers no  
lago Iseo em Itália22. Nesta intervenção, a importância da cor é tam-
bém revelada pelo autor, realçando que a sua cor amarela, refletida 
e refletindo a luz e a água no meio envolvente assumia variantes de 
dourado e vermelho ao longo dos percursos, dotando a experiência 
sensorial ainda mais enriquecedora. 

22 Patente nos meses de Junho e Julho 

de 2016, surge como um cais flutuante 

emergido da superfície da água, ao 

longo de um percurso de 3km de 

extensão, como um símbolo efémero 

da possibilidade de novas perspetivas, 

novos ângulos de um território concreto, 

proporcionando um percurso experiencial 

aos seus visitantes entre terra e água, 

uma vez que se estende por algumas ruas 

pedonais (+2,5km). A primeira intervenção 

neste âmbito, surgiu em 1978, (Christo e 

Jeanne-Claude) “Wrapped Walk Ways”, 

numa extensão de 4.5 km de percursos no 

Loose Park no Kansas.

Figura 39

Intervenção floating piers 2016

Fonte: http://christojeanneclaude.net/
mobile/projects?p=the-floating-piers)
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No campo da significação

Na publicação de 1810, “Teoria das Cores”, Goethe (1982) faz refe-
rência ao efeito sensorial-moral das cores. Nesta obra, prioriza nas 
suas investigações e observações informais, a perceção humana, no-
meadamente o efeito das diferentes cores sobre as pessoas.
A exploração da força de atração de cor merece consideração parti-
cular, devendo a sua utilização e planificação ser estratégica como um 
meio de influenciar a direção do olhar.
Assim, regressando à significação das cores, assumindo a sua perce-
ção conforme a cultura e memória do observador, realçamos a análise 
de Humphrey (1976), que enfatiza a cor como fator integrante da 
herança psicológica e biológica, que conduz à procura de significado 
por parte do observador/peão, ambicionando que esta seja passível 
de ser traduzida em informação, pistas visuais, de forma a permitir 
conexão emocional. Assim à cor é facultado o poder de ligação e 
memorização.
Neste âmbito, e realçando a visão de Ludwig Wittgenstein (1977), a 
cor tem a capacidade de potenciar a iconicidade e a indicialidade uma 
vez que mais do que o seu significado, estimula a significação, através 
da capacidade de sugestão intrínseca, promovendo assim uma toma-
da de reação de atração ou afastamento.
Impregnada de conectividade, com poder de sedução, que se pode 
traduzir na mudança de direção, ou na permanência do mesmo, a 
cor surge então como elemento fulcral distintivo, contribuindo para a 
cognição e distinção entre elementos, uma ver que desperta a aten-
ção, destacando-se através do reconhecimento sensorial no espaço. 
Aplicada nos sinais de localização, identificando o lugar perante o 
espaço real, presente nos sinais direcionais, ou destacando-se como 
índice que sugere um possível caminho ou como sinal de ordem, im-
pondo a sua hierarquia e definindo distâncias.

Como identidade

De acordo com Mollerup (2013), as cores, como elementos diferen-
ciadores, atraem a atenção, direcionam o olhar e impregnam de iden-
tidade os espaços. Corroborando a análise de David Gibson (2009), a 
escolha da cor deve refletir ou procurar o fator identitário, tendo em 
consideração a sua capacidade associativa e facilitadora de reconhe-
cimento, uma vez que fortalece a identidade visual do espaço.
A escolha de uma cor, ou código de cores, pode desta forma pro-
mover a própria identidade do sistema, permitindo, após reconhe-
cimento visual por parte do observador, no nosso caso, do peão, a 
sua facilidade de distinção perante a envolvente. Há alguns exemplos 
de utilização da cor no exterior, realçamos por exemplo a utilização 
da cor laranja nos postes de iluminação no centro de Londres, como 
referência e indicador para o museu Tate Modern. 
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Aqui, salientamos a capacidade de distinção no ambiente real de um 
suporte pintado que, após análise de perto, a sua significação permi-
te-nos seguir ao nível do olhar num plano mais distante a sua orien-
tação no espaço mais alargado. Neste contexto, outros exemplos 
traduzem essa capacidade singular de evidenciação que permitem 
uma maior confiança e segurança no percurso de um trajeto, ga-
rantindo que se encontram na direção certa. Também em ambientes 
efémeros, o exemplo do uso da cor na sinalética dos jogos olímpicos 
de Londres, surge como comprovativo da associação cromática a um 
sentido de espaço e tempo específicos e originais. 
Dentro deste contexto visual, e centrando-se na identificação em 
espaço publico, Enric Satué (2001) considera a referência cromática, 
um elemento distintivo perante um universo cada vez mais repleto 
de imagens. Menciona ainda que os fatores ideais para uma relação 
integrada e cívica são a discrição, elegância, equilíbrio, serenidade, 
coerência e sobriedade.

Figura 40

Direcionador Tate Modern

Arquivo autor
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Como ferramenta estratégica

“choosing the right colors for a wayfinding project results from 
knowing how to balance art and science”. (Gibson, 2009, p.92)

Analisando a inferência de David Gibson (2009), no campo artístico, 
é espectável a inspiração criativa, na procura de soluções inovadoras, 
diferenciadoras, que permaneçam memoráveis. Já no âmbito científi-
co, é dada a garantia da sua efetividade e pleno funcionamento visual 
e percetivo.
Neste âmbito Gibson refere o aumento da utilização da cor como 
código diferenciador de espaços diversos, amplamente utilizado em 
ambientes interiores, como parques de estacionamento, exposições 
ou unidades hospitalares. Esta codificação espacial, associada aos 
elementos simbólicos e numeração promovem a eficácia visual de um 
sistema.
Como tal deve ser privilegiada a codificação dos espaços pela cor, 
para que o utilizador localize o suporte de comunicação antes que 
aceda à informação, devendo esta destacar-se do meio envolvente, 
nunca se podendo confundir com a sinalização de emergência.

“A cor oferece mais liberdade que a tipografia ou os pictogramas 
na sinalética. As cores têm relações e interações imediatas com 
o ambiente devido à instantaneidade perceptiva das mesmas. A 
cor não requer descodificação porque é sensação luminosa: não 
há que reconhecer formas.“  (Costa, 2008, p.104)

A cor pode também estar associada a uma função, a um tipo especí-
fico de informação. Neste caso, a função é evidenciada nas placas de 
orientação de estrada, onde a cor azul é especifica para indicação de 
autoestrada.
No entanto, a cor pode não possuir apenas a função de clarificar 
e ajudar na perceção num espaço desconhecido, uma vez que, de 
acordo com Gibson (2009), pode promover e trazer vida e animação 
visual para um contexto real.
A sinalização pela cor usa toda a força da cor esquemática para se 
tornar a base de um repertório muito extenso de sinais gráficos de 
forte impacto visual que conhecemos como sinalização de código. 
De acordo com Joan Costa (2008) o seu uso deve ser pensado estra-
tegicamente, uma vez que cada cor indica ou sugere uma mensagem 
ou até um sentimento. Assim, a cor também pode ser usada com 
o intuito de diferenciar a tipologia de mensagem. Desta forma, em 
percursos ou aeroportos) antes que o texto seja identificado, a infor-
mação é imediatamente assumida pela cor do suporte.
Caracterizada como elemento diferenciador, segundo Per Mollerup 
(2013), possui a capacidade inerente de minimizar os problemas de 
um programa de wayfinding tendo em consideração que as suas 
propriedades diferenciadoras antecipam hesitações e permitem a 
diminuição de informação exposta.
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“colors are a fundamental part of everyday life and greatly 
influence our experience of the world.” (Gibson, 2009, p.87)

Conforme referido por Heller (2004) podendo considerar o contexto 
como critério para determinar se uma cor resulta na sua agradabili-
dade, a cor pode aparecer em todos os contextos possíveis, desper-
tando sentimentos positivos e negativos. O contexto assume deste 
modo extrema importância, no sentido da cor ser implementada em 
consonância com a linguagem e públicos pretendidos. 
Gibson (2009) salienta o facto da importância do uso da cor se refletir 
até na iluminação de certos marcos urbanos e monumentos mediante 
eventos ou datas de carácter relevante 

Figura 41

caso estudo 11 
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Análise formal códigos, contrastes  
e contingências

Na estruturação formal do projeto a escolha da cor torna-se um de-
safio que pode refletir futuramente o sucesso ou ineficácia de um 
sistema de wayfinding. Consequentemente, e realçando a referência 
a Gibson (2009), os principais critérios a ter em consideração são o 
contraste e legibilidade. 
Assim, segundo Eva Heller (2004) e Costa (2008), o número de cores 
usadas também tem que ser levado em consideração, pois quanto 
maior for o número, menor impacto terão, este facto deve-se à  
capacidade de apreensão limitada do utilizador para um limite de 
cores. Satué (2001) e Mollerup (2013) propõem mesmo a utilização 
máxima de quatro a cinco cores, uma vez que o seu excesso pode 
causar confusão, tornando-se um fator de distração, consideram ain-
da que não devem ser escolhidas cores semelhantes. Neste sentido, 
referem também que as cores devem ser fáceis de descrever, evi-
tando as gradações, assumindo-se planas e lineares, devendo o seu  
uso ser consistente e concertado com todos os suportes direcionais, 
de modo a facilitar ao máximo a identificação dos destinos e locais 
aos utilizadores.
Segundo Heller (2004), nenhuma cor aparece isolada, uma vez que 
surge sempre rodeada por outras cores, inerentes ao suporte ou à 
envolvente, sendo que um conjunto cromático não deve ser uma 
combinação acidental, mas antes um todo inconfundível que deter-
mina o efeito da cor principal.
No contexto da definição do conjunto de cores, no campo da legibi-
lidade e contraste, Heller (2004) e Costa (2008), também destacam 
algumas regras para o desenho de sinais com ótima visibilidade à dis-
tância.  Considerando que a cor de fundo deve contrastar ao máximo  
com os elementos que se sobrepõem e entre si, com base no seu 
brilho e saturação23.
Costa (2008) destaca ainda o exemplo evidente da utilização da cor 
nos aeroportos, onde todas as cores utilizadas assumem um contraste 
significativo, uma vez que o contraste é possuidor de um impacto 
visual no olho humano de tal forma que a capacidade de visão, a 
assimilação e a leitura sejam rápidas e concisas.
Relativamente ao contraste entre texto e fundo, Chris Calori, Vanden-
-Eynden (2015) e Per Mollerup (2015) consideram, tal como Heller 
(2004), que para um bom contraste cromático a composição deve 
surgir entre branco sobreposto a uma cor escura ou preto em sobre-
posição a uma cor clara, de forma a evitar os brilhos mútuos entre 
cores vivas, que fazem com que a imagem careça de nitidez. Esta 
análise é defendida conforme indicação da ADAAG (American with 
disabilities act accessibility guidelines) que, para uma boa diferen-
ciação, recomenda 70% de diferença no reflexo entre base e texto. 
Estes autores referem ainda que quando um texto exige atenção, as 
cores vivas dificultam a leitura, uma vez que de perto parecem ainda 
mais fortes. Assim, a consideração lógica resultante é a não utilização 
de cores similares em conjunto, nomeadamente entre cores claras ou 
entre cores escuras.

23 Neste contexto Gibson (2009, p.88) 

refere que na procura de um sistema 

eficaz há a necessidade de compreender 

a amplitude cromática no campo da 

matiz, brilho e saturação. Sendo matiz 

(hue) referente à variação e pureza 

cromática, brilho (value), é a referência à 

luminosidade, claridade ou escurecimento 

e finalmente saturação (intensity) é a 

densidade e intensidade da cor.
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De referir ainda o desgaste e a perda de cor, em ambientes exteriores, 
o que promove a redução da legibilidade do suporte, principalmente 
a cor vermelha/rosa 

Figura 42

Caso de estudo 02
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Convém também realçar as contingências visuais que devem ser alvo 
de uma analise no desenvolvimento de um programa de wayfinding. 
Segundo Per Mollerup (2013) para os daltónicos é mais importante o 
brilho no parâmetro da cor, uma vez que lhes é mais fácil distinguir 
um azul claro de um azul escuro do que entre azul, vermelho e verde. 
Neste aspeto, o fator mais importante no contraste é o brilho, defini-
do pela reflexão da cor. 
Vemo-nos assim numa situação em que todos os fatores cromáticos 
deverão ser definidos com extremo cuidado, pois caso o elemento 
diferenciador dos suportes ou espaço seja apenas a componente 
cromática, a sua eficácia poderá ficar comprometida, uma vez que 
o utilizador será incapaz de distinguir as informações fornecidas, na 
medida em que a utilização de várias cores poderá dificultar também 
a sua análise e apreensão.
Considera-se esta breve análise necessária no sentido de reforçar a 
legibilidade e conforto visual no desenvolvimento do processo, para 
que haja um conjunto harmonioso de cores que não se sobreponham 
ou transmitam níveis de atenção diferenciados. Aqui a noção de con-
traste torna-se fulcral para o bom desempenho visual.

Daltonismo 

Segundo Mollerup (2014) o daltonismo atinge 6% dos homens e 2% 
das mulheres, e a maior dificuldade encontra-se na distinção entre as 
cores verde e vermelho. Sendo maior a diferença entre vermelho e 
azul com o mesmo brilho, do que dois tons de vermelho com brilhos 
(brightness) diferentes. 

No campo das distâncias

Segundo o raciocínio de Heller (2004), as regras para conseguir uma boa 
visibilidade ao longe não são universalmente válidas. A visão à distância 
e a visão ao perto exigiriam cores diferentes, porque a informação 
transmitida é diferente. Assim, refere que a informação que deve ser 
reconhecida deve ser breve e com símbolos reconhecidos, enquanto 
que a informação disponibilizada ao perto pode ser mais extensa. 
A informação disponibilizada ao perto pode ser mais extensa e nova. 
Quando um texto exige atenção, as cores vivas dificultam a leitura, 
uma vez que de perto parecem ainda mais fortes.
Neste contexto, a abordagem de Satué (2001) torna-se mais contun-
dente, uma vez que faz referencia à importância que deve ser dada 
ao uso da cor na conjugação com as distâncias focais pretendidos, 
considerando que a uma distância de 10 metros as cores mais visíveis 
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são o vermelho, verde, amarelo, cinza, azul, sendo o fundo amarelo 
contra indicado. Com o intuito da mensagem ser legível e apreendida, 
a sua definição com base no contraste deve ser ponderada. Desta for-
ma, verificamos novamente a necessidade de composição de testes 
visuais em ambiente real, através de maquetas é encarada de forma 
a serem salientados os fatores externos, artificiais ou naturais, como 
a luz ou os materiais de suporte. Neste sentido, o que à distância 
pode funcionar bem, de perto poderá não resultar ou ser cansativo, 
conforme referido por Heller (2004). 

No campo dos materiais

Considerando a análise de Gibson (2009) os materiais possuem inú-
meras características físicas distintivas, sendo a sua capacidade de 
reflexão e resistência num meio real, particularmente de exterior, 
amplamente antevista. Desta forma, uma vez que a utilização de cor 
pode diferir bastante consoante o material designado, num projeto 
de wayfinding devem ser entendidas as características dos diferentes 
materiais em função das cores desejadas e do impacto pretendido.
Mollerup (2013) aborda também as diferenças entre superfícies 
brilhantes e mate, considerando as brilhantes redutoras de legibilida-
de, enquanto que as superfícies mate se tornam mais vulneráveis e 
difíceis de manter.

Figura 43

Desgaste cromático de MUPI.

Arquivo autor
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Também neste campo se verifica a necessidade e o cuidado de testar 
as cores no meio envolvente, de forma a verificar o seu destaque em 
contexto real, uma vez que a luz, nomeadamente os raios UV e alguns 
elementos envolventes podem interferir, minimizar ou adulterar a 
perceção, adulterando o impacto previsto. Neste campo considera-se 
pertinente a avaliação da orientação solar de forma a minimizar os 
riscos de perda de cor.  

É ainda assim necessário garantir que a cor testada em laboratório 
funciona em ambiente real, havendo muitas vezes a necessidade de 
efetuar ajustes à sua tonalidade, assim são essenciais amostras nos 
materiais específicos. Para tal, reafirmando a exposição de Gibson 
(2009) após a análise e decisão do conjunto cromático é necessária 
a capacidade de verificar a concretização e implementação com base 
na utilização dos códigos cromáticos estabilizados e reconhecidos 
universalmente, nomeadamente a Pantone Maching System ,PMS .
Neste campo específico da análise cromática e baseando-nos na aná- 
lise de Calori & Vanden-Eynden (2015), a cor possui quatro grandes 
características que se demonstram essenciais para a eficácia de um 
programa de wayfinding: no campo da significação traduz-se na sua 
capacidade de aumentar o significado das mensagens disponibilizada 
e na possibilidade de distinção entre mensagens; no campo formal, 
traduz-se na sua habilidade de se destacar no território, como ferra-
menta estratégica, e o seu carácter decorativo. Adicionamos ainda a 
estas características a questão da identidade, na medida em que pode 
evocar um sentido integrador distintivo num determinado território 
específico, mais do que apenas no sentido estritamente visual.
Deste modo, relativamente à cor, e respetivas definições para a sua 
aplicação, realçamos a indicação unânime de que deve ser conside-
rada como ferramenta associativa, definidora de identidade, devendo 
ser usada como elemento distintivo, uma vez que rapidamente se 
salienta da envolvente, como elemento diferenciador que representa. 
(Joan Costa, 1989; Enric Satué, 2001).
As preocupações das propriedades cromáticas num projeto, refletindo 
a análise teórica efetuada, definem-se pela noção de contexto, con-
sistência, fácil identificação, visibilidade, legibilidade e compreensão.
Concluindo o estudo minucioso sobre a influência da cor, David Gib-
son (2009) refere por fim a importância de modelar a escolha da cor 
consoante o projeto em questão, e não apenas por um conjunto de 
equações anteriormente formuladas. Esta análise será, no entanto, 
aprofundada no capitulo 6, no contexto do desenvolvimento do pro-
jeto, mais concretamente na definição cromática inerente aos supor-
tes do programa de wayfinding.
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“planned well, nobody talks about signs;done wrong, they can 
spoil everything”. (Mollerup, 2013, p.133)

Baseando-nos na definição de código de Fiske (1998), um sistema 
de orientação não é mais do que um conjunto de códigos de grande 
difusão, ou seja, um conjunto de signos que deverão ser simples, 
de atração imediata, que não exijam um sentido educacional. Neste 
seguimento, para que o sistema de signos seja implementado, existe 
um sistema de suportes e estruturas que são cruciais para que a men-
sagem seja transmitida.
É no plano tangível das formas e objetos que se centra esta análise, 
nomeadamente no conjunto de suportes e equipamentos, designados 
por hardware, conforme Calori & Vanden-Eynden (2015), ou  de acor-
do com Mollerup (2013). 
Optamos neste ponto pela referência à denominação “hardware”, 
como designação aglutinadora de todos os elementos tridimensio-
nais, que constituem um programa de wayfinding ou wayshowing, 
sendo que a designação suporte assume a individualização de cada 
elemento.
Este fator tridimensional torna a disciplina de wayfinding mais próxi-
ma das abordagens do design industrial, equipamento e arquitetura, 
agregando o seu conhecimento, afastando-se de certa forma do de-
sign gráfico e de informação. 
É no campo desta materialidade e plasticidade que um projeto de 
wayfinding pode assumir um carácter diferenciador, modelando a 
informação à tridimensionalidade do território associado.
No nosso esquema triádico, o hardware, representa um dos vértices 
do programa de wayfinding, que, sob a análise análoga do calei-
doscópio, é novamente sujeita a uma divisão tripartida em forma, 
material e colocação. 
No contexto da forma, ou formato, estão incluídas as tipologias de 
suportes e as análises às dimensões. Segundo Calori & Vanden-Eynden  
(2015) esta premissa deve ser considerada a expressão mais proemi-
nente de um sistema, uma vez que é na forma que se enquadra a 
visão unitária e distintiva de todo o programa de wayfinding.
No contexto da colocação, estão incluídas as tipologias de monta-
gem, das alturas, dimensões tipográficas, aqui Calori & Vanden-Eyn-
den  (2015) referem a importância desta premissa, para que haja uma 
consistência intrínseca da forma.
No contexto do material e técnicas procuramos sintetizar as possi-
bilidades e contingências das inúmeras hipóteses de utilização nos 
suportes constituintes de um sistema de wayfinding. Neste contexto 
foram consideradas as definições destacadas por David Gibson, Chris 
Calori e Craig Berger. 

2.3.5. 
TIPOLOGIA DE

SUPORTES E MATERIAIS
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“Learning to work effectively with forms, materials, and  
process empowers the designer to imagine more inventive concepts  
and holistic solutions for the wayfinding problem.”  (Gibson, 
2009, p.106)

A. Uma questão de forma

Para um aprofundamento das questões formais dos suportes, relan-
çamos a análise de Per Mollerup (2013), que ajusta os três modos de 
comunicação de Pierre Guiraud, comunicação/representação/obriga-
ção, sendo que as mensagens surgem através da tarefa de identificar, 
explicar e instruir. Desta forma surge o desdobramento dos quatro 
tipos de sinais:

a.1.) Identificação
São considerados sinais identificadores de edifícios ou de locais espe-
cíficos, representando uma identidade estabelecida, a identidade do 
local ou do espaço, diferenciada de qualquer outro ambiente. Pode 
ser assim considerado que o próprio nome do local representa todas 
essas qualidades.
Sendo o objetivo dos sinais de identificar, dar nome aos locais, podem 
estas ser simples placas toponímicas, como identificação de algo no 
local (museu) ou a nomenclatura de uma empresa ou negócio. Deste 
modo, os sinais identificativos alcançam parte do seu significado através 
do seu contexto, podendo mesmo ser qualificado pela sua localização.
De acordo com Mollerup (2013) à parte da indicação geográfica, 
o sinal identificativo pode ainda expandir o seu significado através 
da expressão (tipográfica ou visual) com que é constituído. O estilo 
desta identificação pode, neste contexto, produzir um significado 
pertinente como algum local com história, aludindo às semelhanças 
de material ou escolha tipográfica.
No entanto deve ser tido em consideração o facto de a compreensão 
do sinal identificativo ser passível de condicionamento pela cultura do 
seu leitor, assumindo-se aqui que os sinais para pessoas com diferen-
tes contextos culturais podem provocar leituras diferentes, uma vez 
que a sua cultura/educação visual modela a compreensão ou ausência 
de entendimento.

a.2.) Direção
São sinais que indicam a direção de algo, denominados direcionado-
res, habitualmente definidos por indicação tipográfica e uma seta. 
Podem ser considerados como suportes duplamente ou triplamente 
codificados, uma vez que uma parte do seu significado deriva da pró-
pria localização, outra é dada pela direção que indica (seta ou forma-
to) e por último, o seu significado em texto ou símbolos representa o 
que vai ser encontrado. Representam o aqui e o ali num único sinal. 
Ainda à luz da avaliação de Mollerup (2013) o seu contexto pode 
torna-lo redundante e supérfluo, caso o objeto ou elemento visado 
esteja bem visível e identificável nas proximidades.
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Sendo a seta o elemento gráfico associado maioritariamente, há ain-
da outros, sendo a utilização de um ícone de uma figura humana a 
sair bastante representativa de saída de emergência. Mas também 
neste caso, podendo os direcionadores nem conter texto, parte-se do 
pressuposto que o leitor sabe interpretar o código associado.
Reduzindo um direcionador à sua essência, isolado no trânsito, este 
apenas indica um pormenor deu um trajeto, não explica o caminho 
apenas dá uma indicação ou uma ordem de viragem. 
Nas situações sem ser de trafego, de sinalética pedonal, as imagens 
e setas são normalmente acompanhadas por uma pequena descrição 
do destino associado e do tempo de percurso.
No campo da orientação há ainda as linhas orientadoras inscritas no 
pavimento, com o intuito de “siga esta linha” evitando a utilização ao 
longo do percurso de mais informação. Neste caso em específico foi 
efetuada uma experiência no âmbito do design de uma exposição, 
onde ao colocarmos uma guia orientadora desde o exterior do edifício 
até ao interior foi conseguido atrair público, mesmo quando estava 
a ser terminada a sua colocação, que, considerando a localização do 
espaço expositivo, não seria de fácil acesso. Este projeto permitiu-nos 
avaliar a importância deste tipo de direcionador visual num contexto 
de alguma complexidade urbana.

a.3.) Descrição
São sinais descritivos do local, objeto ou horário, e explicativos de um 
contexto histórico, localização ou situação.
De acordo com Mollerup (2013) auxiliam na tomada de decisões e 
ações de forma mais assertiva, permitindo ao leitor/peão ficar mais 
informado. Estes sinais podem contemplar a indicação temporal, es-
tática ou dinâmica, conforme o suporte e a tecnologia que lhe está 
subjacente. Segundo o autor não são representantes de wayshowing 
mas sim de placeshowing, no sentido em que determinam o que irá 
suceder naquele ponto, não indicando um trajeto mas apenas o que 
acontecerá naquele preciso lugar. 
No entanto, esta informação deverá estar em sintonia com a direcio-
nal, de forma a que haja uma comunicação coerente e que não seja 
gerada hesitação por parte do leitor/peão.

“no information is bad, distance given in metres is better, and in-
formation given in minutes on static sign is probably still better”. 
(Mollerup, 2014, p.94)

Estes sinais podem ainda incluir distâncias para locais afastados, uma 
vez que o leitor/peão pode não ter noção do tempo necessário para efe-
tuar o percurso, pelo que a indicação dos minutos será a melhor opção.
Num cenário ideal a informação seria sempre dinâmica, sendo al-
guns exemplos de referência os sinais integrados nas plataformas de 
transportes.

Figura 44

Guias no pavimento. Corpus Christi.

Arquivo autor

Figura 45

Central de comboio, Tóquio, Japão.

Arquivo autor 
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a.4.) Regulação
Sinais de regulamentação de uma ação.
Todos os sinais no espaço urbano são desenvolvidos de forma a in-
fluenciarem os seus leitores. Essa é a sua única função.
Os sinais de regulamentação são os mais evidentes, simplesmente 
“ordenam” o que devem ou não efetuar. Os proibitivos normalmente 
surgem como avisos “alta voltagem” com pictogramas que induzem 
a indicação de morte (exemplos, não tocar).
São sinais autoritários que captam a atenção, salientando-se dois 
parâmetros estruturais, a tipografia em caixa alta e o bloco de cor, 
podendo ser acrescidos de luz continua ou intermitente.
Aqui podem também constar os sinais instrutivos, definidores de uma 
atividade, implicando o cumprimento de uma ação (não fumar).
No entanto, após analise da tipologia de sinais/suportes informativos, 
importa realçar a possibilidade de alguns poderem pertencer a mais 
do que uma categoria, implicando uma segunda intenção, informati-
vo e dissuasor, ou informativo e persuasor.

a.5.) Formato
O autor considera que não há, na maioria dos sinais, qualquer função 
da forma na orientação, com a exceção das setas indicativas, formas 
circulares e triangulares que estão intimamente associadas aos sinais de 
transito de regulamentação, orientação e advertência (Mollerup, 2013).

a.6.) Dimensões
Segundo Mollerup (2013), apresentam-se três requisitos fulcrais, 
nomeadamente a necessidade de anunciar a sua presença, destacan-
do-se; devem constituir uma leitura fácil, no sentido em que a sua 
dimensão deve permitir área suficiente para que a informação seja le-
gível; e devem contemplar uma hierarquia de importância percetível.
No entanto ressalva que a sua dimensão deve ser analisada em função 
do seu enquadramento real, não configurando ruído desnecessário 
na paisagem onde o suporte se integra.
Para que a sua visibilidade seja a pretendida, a sua localização e im-
plementação deverá ser ajustada no local.

a.7.) Diferença entre sinais comerciais e indicadores
Apesar de muitos considerarem que a diferença entre sinais comer-
ciais e sinais indicadores é o fator publicitário, persuasivo, há limita-
ções, uma vez que por vezes os comerciais indicam e os indicadores 
persuadem o público/leitor. 
Per Mollerup (2013) considera que outra diferença entre estes dois 
tipos de suporte é a energia despendida, a necessidade de chamar 
mais a atenção, de cativar, de surpreender.
Os seus componentes (tamanho, tipografia, estrutura, cor e demais 

Figura 46

Sinalização, Quioto, Japão.

Arquivo autor
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elementos gráficos) demonstram se o sinal é comercial ou não. 
Não havendo restrições institucionais (municipais) estes tendem a 
sobrepor-se a qualquer sinal indicativo. 
Aqui surge mais uma vez a convergência entre sinalética publicitária e 
direcional, que no nosso entender se esbate na real.

a.8.) Suportes eletrónicos, digitais e projeções
De que forma as novas tecnologias alteram a própria forma de viajar 
e circular? Virão a substituir a sinalética física? 
De acordo com Mollerup (2014) esta aliança homem máquina tende a 
dificultar o desenvolvimento de um mapa cognitivo, que possui como 
característica fulcral o desenvolvimento de noção de escala. 
Nem todos utilizam dispositivos móveis todo o tempo. Por isso o au-
tor considera pouco provável que seja totalmente substituída num 
futuro próximo. No entanto, de acordo com Calori & Vanden-Eynden 
(2015) há uma maior análise relativa ao melhoramento de disposi-
tivos digitais, nomeadamente suportes constituídos por ecrãs que 
encerram em si a possibilidade de divulgar mensagens e informações 
de forma dinâmica. Alguns exemplos de utilização são os suportes 
interativos ou apenas informativos disponíveis em ambientes de 
transportes, metro, autocarro e aeroporto, nomeadamente sinalética 
digital, quiosques interativos e suportes móveis.

Figura 47

Arquivo autor
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De acordo com Calori & Vanden-Eynden (2015) a sua capacidade de 
alteração de informação produz um efeito sedutor na escolha do har-
dware, uma vez que possibilita a constante atualização de conteúdos, 
no entanto, pressupõe algumas limitações ou preocupações, nomea-
damente os custos inerentes de produção, colocação e manutenção 
técnica especializada, bem como o vandalismo, caso seja colocado 
no interior. Estes podem ser constituídos por displays de LED (diodo 
emissor de luz) monocromático ou a cores e LCD (display de cristal 
líquido). A sua utilização tem vindo a aumentar consideravelmente 
uma vez que, com a evolução da tecnologia, as suas potencialidades 
quer na configuração quer nas dimensões, promovem a sua aplicação. 
No entanto, de acordo com Nuno Gusmão (2016; E08) têm que ser 
realçadas as limitações associadas a este tipo de suportes, tendo em 
consideração o seu custo, a sua manutenção e constante atualização, 
o que pode colocar em risco a sua eficácia e o seu real objetivo.

Figura 48

Hong Kong

Arquivo Autor 
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B. Uma questão de colocação 

Realçamos os três fatores cruciais destacados por Per Mollerup (2013), 
a localização, a montagem e a iluminação. Uma vez que suporte/sinal 
possui uma dupla função, deve ser notado e identificado com tal, par 
posteriormente ser lido e interpretado, sendo esta segunda premissa 
apenas possível caso a primeira exista.
Uma vez que a informação só deve ser fornecida no ponto em que é 
necessária, (ver quem disse mais), a sua localização prevê a necessi-
dade de informar nos pontos de decisão; em todas as situações novas 
para o utilizador; em situações onde possa haver perigo eminente ou 
níveis de insegurança maior.
Para uma análise mais assertiva é crucial a identificação dos utilizado-
res a quem se destina o projeto, e neste campo destacamos apenas o 
peão e o ciclista. Como tal, caracterizando o ciclista com velocidade 
média, podemos prever que este pode abrandar, parar e talvez inver-
ter a marcha, enquanto que o peão, com o seu modo independente 
de mudança de direção pode inverter a marcha a qualquer momento 
e seguir qualquer direção.
Assim, Tendo em consideração a velocidade da marcha de peões e 
ciclistas, a distância longa e curta, a visibilidade é máxima quando 
os suportes se encontram na perpendicular, no entanto, com velo-
cidade baixa a leitura é fácil também em paralelo, (ao contrario dos 
automobilistas).
Calori & Vanden-Eynden  (2015), no entanto, refere as quatro tipolo-
gias de colocação de informação:
Suporte próprio, onde o limite inferior é afixado horizontalmente 
ao chão ou assente numa estrutura autónoma; Podem assumir duas 
formas distintas, nomeadamente a definição de um totem, onde a 
sua característica mais diferenciadora é a secção contínua da sua for-
ma, ou o formato bipartido entre poste e estrutura, podendo ainda a 
estrutura ser assegurada pela colocação de diversos postes.
Suporte suspenso, que possui o limite superior afixado horizontal-
mente ao teto ou lateralmente; A sua forma de afixação também se 
pode traduzir nas suas diversas soluções de apresentação, através de 
uma forma de seção continua, desde a afixação até ao limite inferior 
do suporte, ou através da fixação através de um poste ou diversos.
Suporte projetado, que possui o seu limite lateral afixado a um pla-
no perpendicular vertical. No contexto de afixação, esta assume tal 
como as anteriores a mesma dinâmica, em seção contínua, ou através 
de um poste perpendicular ou diversos. 
Suporte afixado, quando se assume a sua total fixação da superfície 
anterior a um plano contínuo, podendo ser vertical, horizontal ou 
plano inclinado.
A afixação ou apresentação dos suportes pode assumir maior ou 
menor relevância, de acordo com o propósito a que se propõe 
representar. 



02 | a identificação na cidade 151

b.1.) Altura de colocação
Mollerup (2013) e Calori & Vanden-Eynden  (2015) referem que a 
altura que serve de referência é a do olhar, no entanto há outros 
fatores a ter em consideração. Há uma necessidade de prever a sua 
ocultação, por veículos, elementos orgânicos, arquitetónicos ou até 
elementos provisórios que se podem tornar efetivos no tempo. (ex. 
Foto). Desta forma, a importância da localização acima da linha do 
olhar aumenta com a distância, sendo sugerido uma altura entre 2.1 
e 2.4m para uma visibilidade maior de forma a abranger um numero 
maior de utilizadores. 

Figura 49

Esquema de legibilidade, baseado em 
Mollerup, (2013)

Figura 50

Testes de leitura
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Arthur e Passini (1992) propuseram duas áreas informativas, sendo 
uma  1.2m e outra a 1,60 m para uma leitura atenta e também con-
templando a inclusão visual de utilizadores com limitações motoras. 
Referiram ainda que para uma leitura à distancia deve ser contempla-
da uma altura de 2,20m e 3m.
Convém, no entanto, referir que estas colocações estão sempre sujei-
tas à avaliação do local especifico, merecendo sempre um tratamento 
consistente de forma a garantir a continuidade visual.

b.2.) Montagem
As hipóteses de colocação devem ser tipificadas, respeitando um ma-
nual de normas, onde mediante algumas condicionantes os suportes 
devem ser suspensos, colocados em estrutura própria, afixados ou 
inscritos no chão, podendo ter maior ou menor saliência. Estas nor-
mas incidem na necessidade de garantir a visibilidade e legibilidade 
de todos os componentes, com o objetivo de asseverar a eficácia do 
sistema de orientação. Assim, e de acordo com Miller e Lewis (2005) 
devem ser verificadas as limitações de altura do local, a existência de 
objetos ou elementos que possam diminuir a visibilidade, as distan-
cias focais para uma boa visualização e antever problemas relativos à 
iluminação que possa dificultar a sua legibilidade.

b.3.) Hierarquização da informação

“the stronger the wayfinding support, the more similar the de-
cision plans of the users.”  (Passini in Zwaga et al., 2004, p.251)

Estruturas hierárquicas podem ser consideradas dispositivos mne-
mônicos uma vez que ajudam a lembrar as decisões e informações, 
característica particularmente relevante para apreender novos percur-
sos e clarificação dos mapas cognitivo.
Passini (in Zwaga et al., 2004) refere que os passageiros que não 
conduzem não se costumam lembrar tão bem dos percursos, como os 
condutores. Da mesma forma, os visitantes que são guiados tendem a 
não refazer seus passos, em oposição aos visitantes que exploram por 
conta própria. Os passageiros e os visitantes guiados, apesar de envol-
vidos em comportamentos de orientação não tomaram as decisões e, 
assim, não as estruturaram interiormente. Um plano de decisão indica 
como uma pessoa resolveu um problema de wayfinding/orientação.  
Passini refere ainda que os suportes com mais do que quatro destinos 
deixam de ser percecionadas num relance, precisando de mais tempo. 
Este tempo de análise por parte do peão, fazendo com que ele leia 
a informação de forma sequencial como se fosse um texto, pode ser 
considerada uma interrupção no processamento normal de informa-
ções, podendo demonstrar complexidade e como tal ser ignorado.
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b.4.) Tipologia 
De acordo com Mollerup (2013) a vantagem dos suportes próprios é 
a capacidade de ter maior área de informação, como tal ajustam-se a 
ruas longas e estreitas para terem uma maior visibilidade à distancia. 
Os suportes suspensos, também potencialmente de dupla face, são 
ideais para áreas interiores, uma vez que a sua interferência visual 
em meio urbano poderia causar constrangimentos de autorizações e 
licenças.
Os suportes próprios assumem uma capacidade de independência 
maior no espaço físico, no entanto a sua implantação pode dificultar 
e obstruir a circulação de peões e de mobilidade condicionada.

c.5.) Inscrições pavimento
Apesar de normalmente se valorizar os suportes acima da linha de 
olhar, a aplicação no pavimento pode facilitar orientação, sendo uma 
alternativa a ter em conta.
A sua utilização pode ser considerada como ultimo recurso, não ha-
vendo elementos estruturais onde colocar suportes ou espaço que 
não o torne conflituoso.
Estes elementos, caso tenham relevo podem também ter grande uti-
lidade para cegos.
A sua utilização poderá perder a eficácia e preponderância caso seja 
encoberta por agentes externos.
São amplamente utilizados no trânsito, nomeadamente em passadei-
ras e marcação de ciclovias 

Figura 51

Arquivo autor
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b.6.) Suportes de grandes dimensões suspensos
Possuem uma capacidade de leitura superior, eficaz e de grande atra-
tividade. A dimensão da informação será pensada mediante a visibi-
lidade ambicionada, e caso a morfologia onde se inserem o permita.
Necessitando de estruturas robustas para a sua estabilização, é ne-
cessário precaver a sua durabilidade e robustez perante as condições 
climatéricas a que estão sujeitas.
Neste contexto, realçaremos no capítulo seguinte a importância 
destes suportes no território do centro histórico, espaço onde a tipo-
grafia de grande escala prevalece na imagem da cidade, constituindo 
marcos na paisagem, dotados de autenticidade. 

C. Uma questão de material
A escolha do material traduz-se na aparência visual do sistema de su-
portes (hardware), pelo que deve ser efetuada uma seleção criteriosa 
com base em alguns fatores decisivos.
A sua aplicação pode assumir texturas e padrões ou pode oculta-los e 
revesti-los, pode o material ser usado apenas estruturalmente ou no 
campo dos acabamentos.
Nesta etapa define-se a estratégia de idealização visual do suporte, 
uma vez que a escolha do mesmo pode traduzir-se na imagem final.
Esta escolha também deve refletir alguns valores inerentes ao pro-
cesso, nomeadamente raízes históricas das matérias-primas, razões 
cromáticas ou preocupações ecológicas.
A eleição dos materiais reflete para além das preocupações identitá-
rias e ecológicas, o conhecimento das potencialidades dos materiais, 
as suas características que os tornam mais ou menos adequados à 
sua seleção.
A unificação dos materiais escolhidos, tal como a coesão visual da 

Figura 52

Pista ciclável em belém, Lisboa.

Projeto e imagem de arq p-06
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forma e da informação é desejável, no sentido de agregação de todo 
o sistema, entre toda a tipologia de suportes.
Nesta análise, e de acordo com Calori & Vanden-Eynden  (2015), a 
questão da dimensão também se encontra profundamente anexada 
à escolha dos materiais, uma vez que assumindo o conhecimento da 
tipologia de fabrico é possível prever os pontos de ligação ou juntas 
que a estrutura pode antever, podendo provocar uma visível limitação 
na solução final, caso a estrutura do suporte não seja totalmente re-
vestida. Esta medida também contempla uma preocupação ecológica 
e económica, tendo em consideração a possibilidade de aproveita-
mento da matéria-prima para um máximo de utilizações possível e a 
utilização de materiais já previamente reciclados ou biodegradáveis24.

c.1.) Metal
Amplamente utilizado nas estruturas e acabamento.
Alumínio, com uma cromaticidade mais clara que o aço inoxidável, 
destaca-se pelo bom acabamento, durabilidade, leveza, mas caro, 
podendo ser revestido para maior proteção, apesar de não ser neces-
sário. Utilizado em estruturas leves.
Aço carbono (carbon steel) – utilizado em estruturas médias e pesa-
das, não tendo consistência digna de ser utilizado como acabamento. 
Possui uma grande durabilidade, sendo um material dispendioso, ne-
cessita ainda de revestimento, pintado ou em película.
Aço inoxidável (stainless steel) – sendo um material muito dispen-
dioso para a sua utilização em estruturas, é um material amplamente 
utilizado em acabamentos e revestimento de suportes de pequena e 
média dimensão. O seu acabamento não necessita de qualquer reves-
timento ou pintura, uma vez que não está sujeito à oxidação.
Bronze, cobre, latão - Segundo Calori & Vanden-Eynden  (2015) São 
demasiado caros para a sua utilização em estruturas, sendo assim 

Figura 53

Letras soltas.

Arquivo autor

24 Esta análise está amplamente 

documentada pela SEGD, nomeadamente 

na Green Paper on Sustainability (https://

segd.org/green-resources)
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utilizados nas faces visíveis e revestimento de suportes. Boa durabili-
dade, pesados, requerem revestimento de proteção, caso o objetivo 
pretendido não passe pela oxidação natural do material.

c.2.) Plástico e resinas
As suas possibilidades camaleónicas permitem uma vasta utilização, 
nomeadamente tendo em consideração a possibilidade de transpa-
rências, modelação, resistência e leveza. 
A sua utilização pode ser efetuada através de folhas ou placas ou em 
moldes líquidos e formação em vácuo.
Os mais utilizados são o acrílico e o policarbonato, uma vez que 
assume algumas características do vidro, sem incorporar a sua fra-
gilidade de quebra, sendo que a sua variedade cromática bastante 
abrangente. A sua disponibilização pode contemplar grelhas e filtros 
de proteção UV (ultravioleta), de forma a um melhor desempenho em 
ambiente exterior e evitar o seu amarelecimento. No entanto estão 
sujeitos a uma maior visibilidade de riscos.
Possuindo um bom acabamento final, possuem uma durabilidade 
média a elevada.
O custo inerente é considerado de médio a elevado.
Outro material derivado amplamente utilizado é o PVC (policloreto de 
vinil), uma vez que a sua densidade é bastante inferior às anteriores, 
possui bastante flexibilidade, assumindo no fim de fabrico e manu-
seamento uma rigidez e durabilidade considerável.
Há, de acordo com Calori & Vanden-Eynden (2015) uma infinidade de 
resinas e compostos que se traduzem numa multiplicidade de solu-
ções e texturas que poderão tornar o sistema de suportes, o hardware 
possuidor de características únicas e diferenciadoras. 
No capitulo dos casos de estudo (capítulo 5) realçamos alguns exem-
plos que evidenciam as capacidades camaleónicas na utilização deste 
material especifico.

c.3.) Vidro
Material bastante utilizado na proteção da informação de alguns 
suportes.
Disponível em placas de vários tons, cores e graus de transparências.
Uma das suas vantagens é a resistência aos riscos, sendo que na sua 
utilização é temperado ou laminado no fim de processo.
Laminação de vidro: duas faces de vidro com uma camada de plástico 
no interior que permite uma maior resistência. Essa camada intermé-
dia pode assumir a transparência ou pode suportar a própria infor-
mação impressa.
A sua aplicação prevê a utilização de uma estrutura, visível.
Destaca-se pelo seu aspeto distintivo, possui boa durabilidade, é pe-
sado, os custos inerentes não são baixos como a utilização do acrílico, 
sendo que a preocupação de manutenção é limitada à sua limpeza 
periódica e às zonas limites do suporte.
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c.4.) Madeira
Calori & Vanden-Eynden  (2015) refere o decréscimo na sua utilização 
ao longo dos tempos, uma vez que foram substituídos por soluções 
plásticas semelhantes que não exigem a manutenção a que a madeira 
deve ser sujeita, nomeadamente em soluções de exterior.
No entanto, o contraplacado, mdf ( medium-density fiberboard, placa 
de fibra derivada de madeira) ou osb (oriented strand board, aglo-
merado de fragmentos de madeira orientada em várias camadas que 
amplificam a solidez e resistência do material) é bastante utilizado em 
questões estruturais desde que em ambientes interiores.

c.5.) Acabamento, revestimentos e técnicas
Após breve análise às possibilidades de escolha de materiais, comple-
mentamos a investigação de teor técnico com a etapa referente aos 
acabamentos e revestimentos. Referindo as especificações técnicas por 
Gibson (2009) e Calori & Vanden-Eynden (2015) são considerados os 
diversos processos de impressão, nomeadamente através de impressão 
digital em vinil, acrílico ou vidro, ou gravuras de alto e baixo relevo.
A categoria de películas de vinil e adesivos assumem, segundo Calori 
& Vanden-Eynden (2015), uma destacada importância não só como 
elementos impressos finais, mas também como ferramentas essen-
ciais na ligação entre elementos e acabamentos de um suporte .
A película de vinil, policloreto de vinil (PVC), pode assumir a função de 
revestimento, acabamento final ou de plano de impressão, podendo 
ser possuir uma face adesiva que permite a fixação de impressões ao 
suporte de informação. Este material possui vários graus de aderência 
e caracteriza-se por disponibilizar um número restrito de cores, no 
caso de vinil de corte. No entanto a possibilidade de impressão per-
mite a reprodução de imagens e mensagens sem limitação cromática. 
A sua utilização no exterior deve contemplar a laminação para que 
sejam mantidas as suas características originais por um período mais 
longo. O baixo custo e fácil remoção torna o processo de alteração 
e substituição simplificado. No entanto em ambiente exterior está 
sujeito a um maior vandalismo. A sua opacidade também é variável 
até ao nível máximo de translucidez, produzindo efeitos cromáticos 
de baixo custo na utilização de grande escala25.
Per Mollerup (2013) destaca a perda de legibilidade das superfícies bri-
lhantes devido ao fator refletor consoante a luminosidade existente, 
enquanto as superfícies mates tornam-se alvo de maior vulnerabilida-
de e exigente conservação. Neste contexto, há uma exigência acres-
cida na analise de custos de manutenção e equilíbrio de legibilidade.
As gravações podendo ser manuais ou mecânicas, assumem cada vez 
mais as técnicas de laser guiadas por computação digital, assumindo 
um elevado grau de durabilidade, sendo que o custo efetivo é variável 
consoante as técnicas e materiais utilizados. Estas podem ser efetua-
das por cortes em formas sólidas, através de metal ou plástico fundi-
do (drenagem através de moldes), criando efeitos tridimensionais de 
alto ou baixo relevo, translúcidos ou opacidade variável. No entanto 
a gravações menos pormenorizadas são ainda amplamente efetuadas 
por jato de areia ou água gravação por acido (efeito corrosivo), am-
bas aplicadas diretamente sobre uma máscara e um stencil. 

25 Visível nos casos de estudo 35/63/80 

apresentados nos anexos.

Figura 54

Anexo caso de estudo 83 
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Figura 55

Tóquio

Arquivo autor
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c.6.) Iluminação
Calori (2015) introduz à análise da iluminação o paralelismo com as 
produções artísticas, uma vez que introduz drama e interesse aos 
suportes. Caso que na avaliação do território real se pode verificar.
No entanto, tal como Mollerup refere, a sua definição e utilização 
prende-se sempre com o intuito do projeto, com a analise da sua uti-
lização, em ambiente diurno ou não, interior ou exterior e com o fator 
relativo à orçamentação e a hierarquização dos suportes. Ainda há a 
acrescentar a este fator a associação da iluminação já existente, de 
forma a ser calculada a real necessidade e os custos de manutenção.
Os suportes podem contemplar iluminação externa (ou projetada) ou 
interna.
Na iluminação projetada/exterior há alguns critérios que convém 
realçar:
Esta iluminação não contempla a iluminação ambiente, uma vez que 
se caracteriza unicamente pela incidência propositada para o suporte 
a iluminar.
Pode, no entanto, contemplar a totalidade do suporte ou apenas 
incidir num pormenor informativo.
Nesta iluminação, estão incluídas as lâmpadas de halogénio, led, 
florescente, mercúrio, vapor de sódio, incandescentes ou outras. De-
vendo haver controlo na temperatura da cor para o efeito desejado, 
e tendo em consideração o suporte onde reflete.
A sua colocação pode ser ao nível superior ou inferior, com afas-
tamento ou sem afastamento, de forma a tornar-se um elemento 
mais evidente ou mais discreto, dependendo também aqui do efeito 
pretendido.
Neste contexto, mas usado em ambiente de circulação automóvel, 
também há a hipótese de vinil refletor, que captura e intensifica a 
luz dirigida, de forma a refleti-la (Calori & Vanden-Eynden, 2015). No 
entanto este material possui uma limitação de cores.

Figura 56

Letras soltas iluminadas

Arquivo autor
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A iluminação interna é projetada do interior do suporte, amplamente 
utilizada em suportes de interior ou exterior, e está inserida numa 
caixa, nomeadamente com proteção fosca de forma a difundir a luz 
propagada e a ocultar a lâmpada. A luz projetada do interior produz 
o efeito de máscara nas indicações sobrepostas, em vinil recortado ou 
produz um efeito difusor por toda a informação contida no suporte, 
(mupi noite).
Importa referir o uso amplificado da tecnologia led nos dois tipos de 
iluminação, minimizando o uso das lâmpadas tubulares fluorescentes 
e neons. Este avanço tecnológico permite também a diminuição de 
espessura das caixas de luz, reduzindo assim a necessidade de espes-
sura do próprio suporte sinalizador (Calori & Vanden-Eynden, 2015).
Podemos ainda referenciar o uso de iluminação interna que pode 
variar ao longo de uma sequência temporal.

Figura 57

iluminação

Arquivo autor
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O segundo capítulo, designado por “a identificação da cidade”, cir-
cunscreveu a introdução dos conceitos no âmbito do design, enun-
ciando o aprofundamento do conhecimento teórico e prático dos 
diversos componentes sobre as singularidades da comunicação visual 
urbana, através da triangulação entre clarificação terminológica e 
origens, desenho do programa de wayfinding e especificidades dos 
grafismos. Assim, procurámos a definição de termos constituintes, 
a dissecação das suas componentes e recursos operativos, tendo 
sempre como referência autores determinantes na construção de 
conhecimento nesta área específica do design.
Adotámos o conceito fulcral de wayfinding, como termo globalizan-
te do processo de criação de um programa de comunicação visual 
urbano.
Considerámos determinante produzir um pequeno preâmbulo onde 
evidenciássemos algumas das terminologias mais utilizadas, de for-
ma a enquadrar a sua utilização ao longo do capítulo, realçando os 
conceitos de wayfinding, wayshowing, waylosing, legibilidade, mi-
cropsicologia (uma vez que sendo wayfinding uma disciplina recente 
na área do design de informação, alguns fatores orientadores recaem 
no âmbito da  psicologia cognitiva), design gráfico de ambientes e 
experiencial, design de experiência, turismo de experiência e wayfin-
ding semântico (abordado brevemente no capítulo anterior). Estes 
conceitos surgiram como consequência da investigação dinâmica, 
que nos foi conduzindo, por variáveis associativas, nomeadamente 
pela introdução dos conceitos de design de experiência, que conse-
quentemente nos levou à especificidade do peão como personagem 
de turista, obrigando-nos a solidificar conhecimento sobre o próprio 
turismo de experiência. 
Esta introdução de termos neste capítulo, permitiu-nos uma breve 
exposição à temática a aprofundar, avançando para uma concisa 
abordagem histórica da origem dos sistemas de comunicação visual, 
numa linha conceptual que cruza áreas confinantes e diluídas do 
design gráfico, de informação e de ambientes. Aqui, saltando pro-
positadamente a história anterior ao século XX, referenciámos os 
primeiros exemplos que impuseram necessidade de elaborar soluções 
comunicativas no contexto da cidade. Com este propósito, passando 
pela Exposição Universal de Paris de 1900 (e pelos pórticos do metro 
de Paris de Hector Guimard), pelo movimento holístico definido pela 
escola alemã da Bauhaus, fizemos referência às obras pictográficas 
de Harry Beck e Otto Neurath e avançámos para a explanação do pri-
meiro projeto de sinalética, no âmbito dos jogos olímpicos do México 
68, onde foi possível visualizar uma reflexão conceptual agregadora 
dos valores históricos e culturais à sintetização de códigos de signos 
coerentes definidores de uma linguagem pictórica única. Prossegui-
mos a nossa análise no campo de ação da história, até às décadas 
seguintes, onde os termos “arquitectural graphics” deram origem 
aos termos “signage, supergraphics, environmental graphics”, com 
a criação da SEGD, Society for Environmental Graphic Design, onde 
os sistemas de ícones ganharam forma, através da AIGA e a relação 
entre objetos de um mapa ganhou forma com Jaques Bertin (2011). 
Avançando posteriormente para a amplificação da disciplina, como 
consequência do crescimento económico e avanço tecnológico, no 

2.4. 
SíNTESE CONCLUSIVA
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sentido em que a comunicação visual passou a ser uma demanda 
essencial na sociedade atual. 
Como tal, considerámos pertinente salientar as boas práticas inerentes 
à disciplina de wayfinding e consequentemente aos seus programas, 
nomeadamente referindo os dez princípios do Bom Design de Dieter 
Rams  (in Providência, 2012) e evidenciando a análise de Francisco 
Providência. Neste contexto, enaltecemos a função pública e social 
do design, através da abordagem de Abraham Moles (1983), uma 
vez que considera o design de comunicação como intermediário, um 
eixo mediador do diálogo entre o homem e o mundo através dos 
seus elementos gráficos. Esta abordagem foi também reforçada pelos 
contributos de Ruedi Baur, pelo Design Council do Reino Unido, pela 
Icograda, pelo International Council of Graphic Design Associations 
e pela AIGA, Standards of Professional Practice.
Avançando para um segundo momento do presente capítulo, iniciá-
mos a decomposição do desenho do programa de wayfinding, desta-
cando as metodologias utilizadas por diversos designers, procurando 
a estratégia mais eficaz para a definição de uma analise projetual 
de um sistema de orientação de um programa de wayfinding. Aqui, 
tornou-se clara a necessidade de subdividir a temática em duas áreas 
processuais distintas, nomeadamente o processo interpretativo e 
percetivo do peão e o processo construtivo do desenho do designer.
No processo interpretativo e percetivo do peão, constituímos, já no 
contexto da construção de um programa wayfinding, um corpo teó-
rico assente no dialogo inerente entre peão/leitor e o território real.  
Assim, e de forma a tornarmos mais clara a nossa exposição, estru-
turámos o documento em sete áreas complementares: 1. pessoas 
no espaço, onde foi analisada a interação dinâmica e tangível entre 
os dois personagens (peão /espaço), corroborando as definições de 
Muhlhausen (2006) Passini (2004), Sless (2005), Gibson (2009); 2. 
desorientação e orientação, cuja importância se traduziu na ne-
cessidade primeira de todo este projeto investigativo, tendo como 
autores auxiliares Keane-Coweel (2013), Arthur e Passini (1992) e  
Lynch (2003); 3. complexidade visual, fator fundamental para que 
por vezes a desorientação aconteça, onde analisámos brevemente a 
capacidade de observação e apreensão das informações disponibi-
lizadas pelo peão, num contexto atual cada vez mais complexo; 4. 
Definição de estratégia pelo peão, procurando verificar de que 
forma podemos dar respostas às necessidades inerentes, e muitas 
vezes inconscientes do peão. Vários autores, nomeadamente Passini 
(1996;2002), Gibson (2009) e Mollerup (2013), estipularam as três 
questões basilares para a definição de um programa de wayfinding, 
onde estou (constituindo a tarefa de pesquisa), para onde vou, 
(constituindo a tarefa de decisão), e como vou (constituindo a ta-
refa de movimento); 5. Orientação espacial, fator que não reside 
apenas na capacidade de resposta à metalinguagem da sinalética, 
residindo no fator memória, corroborando a explanação de Lynch 
(2003) e realçadas as nove estratégias inerentes ao peão, formuladas 
por Mollerup (2013). 6. Configuração espacial, onde foi valorizada 
a observação da envolvente do território, a recolha da informação, 
por parte do peão e sua dissecação em pequenos segmentos, de 
forma a auxiliarem a compreensão de um todo. 7.Mapa Cognitivo, 
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no âmbito de um programa de wayfinding, entrámos no campo da 
psicologia cognitiva, apoiando-nos na definição de Golledge (1999) 
no sentido de procurar como são construídos os mapas mentais nos 
peões, uma vez que quanto mais informação for compreendida, me-
lhores condições tem um programa de ser implementado, antevendo 
assim possíveis dificuldades.
Após investigarmos de que forma o peão interpreta um espaço, e 
consequentemente um programa de wayfinding, avançámos para 
a análise processual por parte do designer. Recorrendo a diversos 
autores de referência, foram apresentadas as particularidades e 
características processuais, nomeadamente através da descrição de 
critérios e técnicas metodológicas, que assentam uniformemente na 
observação, nas entrevistas e questionários, na definição de estraté-
gias visuais, formais e funcionais. 
Às perguntas anteriormente realizadas no âmbito do peão (onde es-
tou, para onde vou, como vou), e seguindo a mesma orientação pro-
cessual, também expusemos as questões que o designer deve enunciar 
de forma a responder à necessidades do peão. Assim formulam-se 
as questões: o quê?, referente ao conteúdo da mensagem; onde?, 
aludindo à localização da mensagem; como?, evidenciando a forma 
como a mensagem deve ser apresentada. Considerámos necessário 
dividir este corpo teórico em oito segmentos: 1. O território como 
espaço do diálogo, onde evidenciámos um conjunto de princípios 
orientadores apresentados por Arthur e Passini (1992), no sentido 
do desenvolvimento de um vocabulário visual, de um relacionamento 
entre estrutura espacial e tarefa, e referenciamento dos pontos de 
vista focais; 2. A organização espacial e sistema de circulação, 
onde salientámos a importância da definição de áreas especificas 
num programa; 3. O perfil do designer, destacando a sensibilida-
de para o detalhe e para o conjunto em simultâneo e habilidade na 
definição da apresentação de conteúdos; 4. A contenção visual 
do programa, realçando os valores de discrição e concisão de um 
programa, de acordo com Keane-Coweel (2013); 5. A consistência 
do programa, designadamente no âmbito formal, material e de con-
teúdo, salientando a capacidade de antever problemas e definir solu-
ções; 6. A necessidade de informação, onde foi questionada a real 
necessidade num contexto onde uma massificação visual representa 
a possível ineficácia da imagem informativa; 7. O processamento 
da informação, caracterizado pela definição formal dos suportes, 
através do desenho e escolha dos seus elementos constituintes, que 
serão analisados no ponto seguinte (2.3.) e através de alguns fatores 
constituintes do campo da usabilidade; 8. Preocupações inclusivas,  
assumindo aqui, que apesar de haver algumas especificidades formais, 
e de acordo com Lynch e Passini, um programa deverá ser desenvol-
vido com base num utilizador/peão iniciante, sendo que a inclusão do 
maior numero de pessoas deve constituir a maior preocupação.
Num terceiro momento, avançámos para as especificidades dos gra-
fismos, onde destacámos primeiramente uma abordagem semântica, 
explorando os conceitos inerentes à semiótica presente neste pro-
cesso de comunicação, que constitui um programa de wayfinding. 
Sequencialmente, elaborámos uma pesquisa no campo dos signos, 
dos ícones e dos símbolos, efetivando a sua universalidade, realçando 
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a sua semântica e coerência pictórica, na distinção formal entre to-
dos os elementos constituintes do universo pictórico. Apresentámos 
ainda metodologias para avaliação de símbolos, com base nos testes 
de visibilidade e de dados de acordo com Dewar (2014) e Neves et 
al (2016). Após esta análise pictórica, prendemo-nos posteriormente 
nas malhas tipográficas, constantes num programa de wayfinding, 
onde é assumida a extrema relevância que os tipos e as famílias tipo-
gráficas possuem numa comunicação. Mais uma vez assumimos uma 
subdivisão metodológica, onde foram refletidas as escolhas tipográfi-
cas, (onde se encontram enunciadas as suas enumeras particularida-
des e especificidades), a tipografia no âmbito de design de mapas, a 
tipografia no contexto inclusivo. 
Avançando para as cores constituintes num programa de wayfinding, 
procurámos realçar a sua importância no campo da significação, 
reportando-nos à Teoria das Cores de Goethe (1982), uma vez que 
a cor possui um carácter identitário indissociável. Aliámos à cor, 
consequentemente, a noção de ferramenta estratégica, como código 
diferenciador e associativo, procurando através de uma análise formal 
dos códigos, contraste e contingências verificar as suas utilizações 
ideais. Procurámos ainda estudar e quantificar o campo das distâncias 
e legibilidade, através de Heller (2004) e Satué (2001), bem como 
analisar a sua influência e transformação no contexto dos materiais 
onde é aplicada.
Assumindo a análise desenvolvida no campo dos grafismos, inserimos 
ainda neste capítulo a tipologia de suportes e materiais, uma vez que 
num contexto prático, qualquer informação, por melhor desenhada 
que esteja, tem que ser concertada com o suporte que a susten-
ta. Como consequência, elaborámos uma investigação com base  
em Berger (2009), Mollerup (2013) e Calori & Vanden-Eynden  (2015), 
com o intuito de categorizar a tipologia de suportes disponíveis. Este 
parâmetro representa no nosso esquema triádico, o hardware (Calori 
& Vanden-Eynden, 2015), um dos vértices do programa de wayfin-
ding, que, sob a análise análoga do caleidoscópio, foi novamente 
sujeita a uma divisão tripartida em forma, colocação e material.  
Na abordagem à forma, foi elaborada a estruturação da tipologia em 
suportes identificativos, de direção, de descrição e regulação, verifi-
cando formatos e dimensões. Na análise da colocação, foi destacada 
a tripartição entre localização, montagem e iluminação por Mol-
lerup (2013), destacando ainda as questões incidentes sobre mon-
tagem e hierarquização da informação. Na definição de materiais,  
organizámos um pequeno descritivo das possibilidades mais usadas, 
mais indicadas, mais resistentes e duráveis, tendo em consideração 
um programa de wayfinding para implementação em contexto de 
espaço exterior.
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Figura 58

Letras perdidas no centro histórico

Arquivo autor
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Figura 59

Arquivo autor
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Com o propósito de definir um projeto visual particularmente identi-
tário, é essencial explorar a peculiaridade e singularidade do centro 
histórico de Vila Nova de Gaia, de forma a captar os seus domínios 
simbólicos, as suas dinâmicas e costumes. 
Perspetivando examinar a legibilidade e identidade da cidade real, 
concretamente o centro histórico de Vila Nova de Gaia, através da 
observação direta e análise documental, procuramos evidenciar a 
sua unidade cultural, a identidade do território e as suas perspetivas 
visuais.
Desta forma, a definição do território específico é sistematizada atra-
vés de três premissas: a análise a documentos estratégicos de relevo 
(Masterplan Cidade Gaia; ORU – projeto da operação de reabilitação 
urbana; Livro de Atas da Conferência Internacional de Vila Nova de 
Gaia- “Cidades de Rio e Vinho – memória, património, reabilitação”); 
a ancoragem a três objetos de estudo concretos; ao levantamento 
visual e fotográfico às estruturas e sistemas de sinalética existentes, 
bem como aos elementos estruturantes e particulares do espaço em 
análise.

“In a world where everything is tending towards resemblance, 
the extraordinary — or at least the appropriately different — is 
acquiring great value. Creating places that are unique, unrepli-
cable, and therefore contextualized could be the great challenge 
for towns and cities of our times”. (Mollerup, 2005, p.304)

Na análise exploratória, realçamos a entrevista que o geógrafo Álvaro 
Domingues nos concedeu26 onde foi salientada a possível necessi-
dade de promover e potenciar a imagem do território, procurando 
traços permanentes da paisagem através de uma abordagem estética, 
experimental e efémera. Desafiou-nos o pensamento de exercitar a 
capacidade de propagar uma imagem refrescada do centro histórico, 
fugindo aos parâmetros institucionalizados da Unesco, de forma a 
evitar o mero agrupamento num território de elementos sem ligação, 
procurando incutir uma voz política. 
Álvaro Domingues elege o cais de gaia e o teleférico como meros 
elementos cinematográficos, criados apenas com o intuito lúdico 
(conceito de disneyland dos centros históricos) considerando a real 
possibilidade da maioria dos turistas, não eruditos, procurarem so-
mente um pacote de conteúdos não característicos.
Aliamos a esta ideia de espaço de diversão a crítica de Stavros Sta-
vrides (2017), que acredita ainda haver espaço para reinventar a 
participação dos cidadãos no espaço comum, “Os turistas querem 
ver a cidade, não um parque temático ou um zoo” (2017). Stavrides 
quando reclama a expressão espaço comum como o espaço criado 
por quem os vive e utiliza, diferencia-o do espaço público de gestão 
controlada pelo poder local.
Também Gilles Lipovetsky (2008) reflete sobre a possibilidade de se 
atravessar um momento onde se destaca a arquitetura emocional, 
concordante com o designado “hiperconsumidor” que ambiciona o 
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imediatismo das experiências, desvalorizando a elevação espiritual. 
Destaca também a alteração do sentido do turismo cultural, onde 
a incursão a monumentos é parte integrante de cruzeiros, circuitos 
e excursões por parte de pequenas multidões, não pelo seu sentido 
cultural intrínseco, mas por serem considerados produtos rentáveis e 
apelativos, com podemos verificar na irónica citação “(...) dão ao tu-
rista que percorre o mundo de guia cultural na mão, um sentimento 
de rentabilização intelectual e artística” (Lipovetsky, 2008, p.112).

Unidade cultural 

Na presença de um espaço concreto, e aludindo Eco (2000), o fator 
determinante das várias civilizações é a sua unidade cultural, definida 
como distinta das restantes, podendo ser definida por uma pessoa, 
uma localização geográfica, uma coisa, um sentimento, uma esperan-
ça, uma ideia ou até uma alucinação.
Corroborando ainda a visão de Ruedi Baur (2004) consideramos que, 
num mundo onde tudo se direciona para a semelhança e para o 
extraordinário, o diferenciado deve adquirir um valor maior, como 
tal, e segundo Andy Schwanbeck (2013), é necessária a criação de 
lugares únicos, irrepetíveis e contextualizados, considerando ser o 
grande desafio para as cidades de todos os tempos. 
Reportando esta análise, a unidade cultural subjacente ao território 
específico da nossa investigação assenta na multiplicidade de fatores, 
associados aos valores históricos e comerciais e firmados na premissa 
de uma morfologia territorial singular.
É neste contexto, de procura da unicidade cultural do território, 
representado pelo centro histórico de vila nova de gaia, que o nosso 
processo investigativo se move, observando a sua etnografia e as 
suas particularidades.

Identidade do território

“Uma paisagem impressionante foi a base sobre a qual muitas 
raças primitivas erigiram os seus mitos socialmente importantes”. 
(Lynch, 2003, p.14)

Ao ser analisada uma área histórica concreta é de destacar o facto 
de haver um trabalho inerente relacionado com a memória coletiva, 
com as feições históricas do lugar, num entrelaçado de vivências e 
representações.
Nesta procura de identidade e significados num contexto de espaço 
real reforçamos, de acordo com Lynch (2003), as características físicas 
determinantes, designadamente as “continuidades temáticas, que 
podem consistir em variantes de componentes inumeráveis: textura, 
espaço, forma, detalhe, símbolo, tipo de edifícios, costumes, ativida-
des, habitantes, estado de conservação, topografia.” (p.79)
Também Francesc Muñoz (2015) considera que a imagem da singula-
ridade da cidade contribui para a própria macro imagem do seu país, 
podendo tornar-se determinante para o fator de atração turística, 
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comercial e cultural, considerando-a como um subproduto natural 
do urbanismo e arquitetura, que surge posteriormente à produção 
do espaço. No entanto, segundo Joan Costa (2008), esta estratégia 
de procura de identidade à posteriori tende a inverter-se, no sentido 
em que há uma procura de identidade de uma imagem da cidade, 
havendo uma maior preocupação à priori com o sentido identitário 
de um projeto.
Encaramos deste modo a questão identitária refletida por Lynch 
(2003), em que, através do design/desenho, procuramos o reforço da 
identidade social e cultural, não o negando, permitindo sim, através 
de uma abordagem visual amplificar o seu significado expressivo.

Perspetivas visuais da cidade

“(...) a topografia perdura e os terraços, construídos, estão ainda 
muito presentes. Por isso, a defesa da autenticidade do valor 
cultural da paisagem ribeirinha de Gaia passa pelo respeito pela 
topografia, pelas construções, pelos muros, pelo cadastro, os mi-
radouros e pelos telhados, importando ainda considerar a rede 
de caminhos/ruas e as manifestações do cruzamento de culturas 
com uma história social longa e complexa.”  (Teresa Andresen in 
Livro de Atas, 2017, pp.164-165)

Salientando a análise de Teresa Andresen e congregando a visão de 
Malcom Miles (2006), a observação da cidade do topo de um edifício 
ou de um local elevado, pode ser considerada um mapa, cujo padrão, 
escalas das ruas e quarteirões, surgem em duas dimensões, tornando-
-se todas as pessoas simples pontos anónimos.

Figura 60

Vista aérea da cidade. Arquivo Gaiurb
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Na interpretação da cidade real, o centro histórico de Vila Nova de 
Gaia, cuja morfologia peculiar concede inúmeros pontos de vista, é 
de salientar algumas considerações sobre a importância da perspetiva 
capturada da imagem da cidade. A cidade vista do topo pode desta 
forma traduzir-se numa imagem unificadora, única no seu conceito, 
refletindo um padrão coeso, oposto à visão do solo composta por 
layers que se alteram continuamente ao longo de um trajeto. 
A vista analisada a uma cota alta revela semelhanças ao próprio de-
senho do mapa, uma visão homogénea, onde se salientam os marcos 
urbanos e as dinâmicas de circulação.
Ainda de acordo com Miles (2006), a imagem da cidade tal como 
um postal ou foto instantânea de família, engloba a sua relação com 
peão. Ela é em parte determinada pelas associações pessoais que a 
imagem provoca, e em parte pelo ponto de vista em que é observada. 
Enquanto num postal, a imagem da cidade é capturada sob um ponto 
de vista pensado e estratégico, de forma coerente e dando enfoque 
muitas vezes aos elementos de destaque da cidade, as fotos instantâ-
neas sugerem um momento espontâneo, um instante na diversidade 
da cidade, representando a cidade numa única ideia.
Mas é na visão noturna desta cidade em particular, que mais se acen-
tua a imagem unificadora quando vislumbramos, no alto de todo o 
envolvimento da serra do pilar, uma luz que emana historicidade, 
contrastando com as letras soltas em néon identificadoras das caves 
que salpicam o território e acompanham o douro, produzindo ainda 
o seu reflexo. Embora, distantes no tempo, na luz e no brilho, é este 
contraste que lhe dá a dignidade e unicidade, afastando-a da ima-
gem, já um pouco habitual da alusão/ilusão de um presépio dada pela 
morfologia em socalcos do Centro Histórico.

Figura 61

Vista da zona ribeirinha e castelo. 

autor luisa meireles . flickr 
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Figura 62

Arquivo autor
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Figura 63

Arquivo autor
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Com base no documento de enquadramento estratégico Masterplan 
Cidadegaia, que visa a revitalização do Centro Histórico de Vila Nova 
de Gaia, desenvolvido pela ParqueExpo em colaboração com o Mu-
nicípio, divulgado no fim de 2006, pretende-se analisar quais as ca-
racterísticas definidoras da realidade existente, de forma a identificar 
potencialidades e condicionantes.
Este documento possui uma dimensão estratégica de intervenção, 
que se enquadra nas orientações do Programa Nacional de Política 
de Ordenamento do Território, no sentido de identificar necessida-
des de forma a garantir um projeto adequado de reabilitação do 
território demarcado, sem ignorar o valor subjacente à sua história. 
Neste sentido, foram auscultadas diversas entidades públicas e priva-
das relevantes, agentes políticos, económicos e sociais, salientando 
a Câmara Municipal, Junta de Freguesia de Santa Marinha, IPPAR, 
APDL, Instituto do Vinho do Porto, Empresas proprietárias das Caves 
de Vinho do Porto e respetiva Associação AEVP.
O reconhecimento territorial prende-se, contudo, com o levantamen-
to do espaço público e com a marcação dos locais de potencial inte-
resse e relevância de forma a delimitar uma cartografia visual, através 
da decomposição de diferentes áreas tipológicas da malha urbana e 
dos pontos focais de dinamização de fluxos.
É necessário referir que o centro histórico encerra um edificado 
representativo da sua história, tendo sido destacado, no séc. XVIII, 
como depósito geral dos vinhos do Douro. Desta forma, o conjunto 
tipificado de armazéns foi-se impregnando numa morfologia 
irregular, ao longo dos tempos, absorvendo atualmente uma área 
aproximada de 430.000m2, e destacando-se num padrão de letras 
soltas e telhados com grande expressividade no contexto visual.
É imprescindível mencionar que a construção da ponte D. Luís I, em 
1886, incitou uma profunda transformação na cidade, despertando 
o desenvolvimento da zona Alta da cidade, sendo a Avenida da Re-
pública reflexo do seu crescimento. Esta nova centralidade provocou 
a perda de importância da frente ribeirinha, levando ao declínio da 
malha urbana e esmorecimento do tecido comercial.
Neste sentido, hoje há uma necessidade de reconversão urbanística 
do centro histórico com o propósito de reafirmar e reclamar a impor-
tância outrora tida.
Esta necessidade de recuperar para os tempos atuais a dignidade per-
dida, comum no espaço e no tempo a diversas cidades e territórios, 
traduz-se em intenções políticas e urbanísticas no sentido da criação 
de pólos atrativos no campo cultural, turístico, comercial e habitacio-
nal, de forma a definir e afirmar contornos de uma identidade coletiva 
territorial.
Importa indicar que, no âmbito da área metropolitana onde se insere, 
tendo em consideração a proximidade física com o centro histórico 
do Porto, a forte presença das Caves do Vinho do Porto, 55% da área 
de intervenção, o centro histórico pode já ser considerado um pólo 
primordial de atração turística, com número aproximado de 600.000 
turistas/ano (INE, 2011).
Ao ser destacada como área de grande potencial para o investimen-
to surgiram ao longo dos últimos anos inúmeros projetos de inte-
resse relevante nomeadamente o Cais de Gaia, o Hotel Yeatman, a 

3.2. 
CENTRO HISTORICO DE 

VILA NOVA DE GAIA

3.2.1 
DOC MASTERPLAN
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requalificação do Convento Corpus Christi e o Espaço Grand Cruz, 
estando previstos novos atrativos culturais e turísticos, como é o caso 
do projeto “Mundo dos Vinhos” da Fladgate Partnership.

Numa primeira análise destacam-se no território elementos que per-
fazem uma malha singular com elevado valor cultural e patrimonial, 
onde sobressai a relação privilegiada com o rio Douro que nos envol-
ve num enquadramento visual distinto.
A cultura do vinho, presente no edificado das caves, a Ponte D. Luís 
I, os Conventos da Serra do Pilar e Corpus Christi, o Castelo de Gaia 
e as Igrejas de Santa Marinha e Senhor do Além são algumas das 
referências que caracterizam o território.
No sentido de propormos um projeto viável e profícuo salientamos 
alguns dos pontos fracos destacados no documento Masterplan:
Acessibilidades
- Deficiente especialização de tráfegos;
- Rede viária deficitária em capacidade e cobertura;
- Mobilidade condicionada;
- Falta de estacionamento automóvel;
Morfologia
- Ausência de atravessamentos nascente / poente;
- Áreas muito escarpadas;
- Dificuldade de vencimento entre cota alta e baixa;
- Zona orientada a Norte, exposição solar diminuta;
Espaço Público
- Falta de espaços públicos de referência;
- Ausência de jardins, parques públicos para usufruto pela popula-

ção residente e visitante;
- Ambiente de degradação física e ambiental dos quarteirões 

interiores;
Tecido social
- População residente envelhecida e empobrecida;
- Rutura entre a dimensão social dominante e a dimensão turística.
- Universo populacional pouco instruído

Na definição de expectativas, o documento Masterplan realça, como 
preocupação institucional e conceptual, a afirmação da Cidade como 
pólo aglutinador de sinergias, com o intuito de se tornar um marco da 
contemporaneidade e sustentabilidade inserido na área metropolitana 
onde se integra. Neste contexto, são destacadas algumas intenções 
que poderão potenciar as características singulares do património, 
tornando o centro histórico um núcleo de referência:

No campo da habitação aponta para reforço da sua extensão, pro-
curando criar condições para a fixação de novos habitantes, promo-
vendo a reabilitação de áreas existentes e apostando numa oferta 
diferenciada, através da inclusão de novos espaços e tipologias ino-
vadoras, refletindo um padrão urbanístico e arquitetónico elevado, 
pretendendo corresponder a formas contemporâneas e sustentáveis;
Ao nível urbanístico, considera de extrema relevância uma maior 
complementaridade entre as duas margens do Douro. Neste sentido, 
é de salientar esforço de melhoria da circulação viária, reforço dos 
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transportes coletivos com preocupações ambientais, sendo destacada 
a importância de constituição de anéis de ligação nascente-poente 
e norte-sul, devendo estes estar associadas a estes novos eixos uma 
estrutura de parqueamentos adequada. Deverão ser definidos novos 
usos para espaços desativados, com a preocupação de defender e 
preservar o património existente.
Na análise ao espaço público, é salientada a importância da expansão 
de áreas de lazer, permanência e contemplação, devendo ser recla-
mados miradouros, percursos pedonais, cicláveis e locais singulares 
cujo valor panorâmico seja relevante. Destacando a necessidade de 
implementação de um projeto de sinalética adequado aos diferentes 
usos, bem como a definição de uma proposta de iluminação ajustado 
que promova a valorização cenográfica do território.
Na dimensão turística, é realçada a necessidade de definir estratégias 
para uma maior fixação de turistas, através de diversificação da ofer-
ta, de equipamentos de referência, desenvolvimento de programas e 
circuitos para públicos visitantes explorando a vertente lazer e refor-
çando o papel lúdico.
Com a intenção de delimitar o campo de ação, são destacadas ape-
nas as estruturas físicas e funcionais da zona integrante da frente 
ribeirinha do cais e das caves de vinho do porto. Esta demarcação, 
composta por dois campos distintos representa uma área central que 
se transpõe ao núcleo histórico mais antigo, ocupando 50% da área 
de intervenção analisada pelo documento estratégico.
A frente ribeirinha do cais define-se por uma área pedonal extensa 
confrontada por uma frente habitacional que se caracteriza pela ati-
vidade comercial e sócio cultural existente, maioritariamente ao nível 
do piso térreo. Nesta área, onde se encontram implantados alguns 
dos edifícios emblemáticos das caves de Vinho do Porto, destaca-se 
também o projeto “Cais de Gaia”, inaugurado em 2003, que permitiu 
a abertura a novas dinâmicas, aumentando o poder atrativo da zona 
no campo do lazer.
As caves, assentes nas condições inatas do território orientado a nor-
te, formam a malha urbana para o interior, segundo uma planificação 
orgânica e complexa. Esta estruturação representa em si mesmas as 
suas limitações funcionais, o que se traduz numa imagem de cidade 
mais triste e escura a norte e mais eletrizante e movimentada no 
referido Cais de gaia.
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Figura 64

Arquivo autor
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Assumimos a definição do conceito de operação de reabilitação ur-
bana como uma intervenção integrada de regeneração de uma área 
específica, que inclua a reabilitação do edificado, infraestruturas, 
equipamentos, espaços urbanos e verdes, que assumam a condição 
associada à fruição coletiva e que implique um programa de investi-
mento público28.
Analisando as prioridades de atuação, verificamos a intenção de pre-
servar e qualificar os valores ambientais paisagísticos, de proteger e 
potenciar o património, de qualificar as áreas de relevância estratégi-
ca, de reforço do sentimento de identidade e pertença, de consolida-
ção e alargamento da multifuncionalidade e por fim de melhorar as 
condições de acesso, circulação e comunicação.
Neste contexto enunciamos as intervenções estratégicas para que seja 
entendido de forma global a dimensão do diagnóstico e propostas 
adjacentes numa linha temporal de 10 anos: Rede verde e parque cir-
cular; Centro Histórico de Gaia património mundial; gestão, valorização 
e animação do património; unidade de intervenção prioritária; espa-
ços de uso público; programa centro histórico/centro de identidade; 
identidade morfo-tipológica; regeneração do tecido económico local 
de pequena dimensão; repovoamento e diversificação habitacional; 
mobilidade no centro histórico; comunicação e divulgação.
Numa revisão à caracterização e diagnóstico realça-se a análise dos 
documentos estratégicos, documentos de gestão territorial em vigor 
e a caracterização do território concreto de intervenção nas áreas 
físicas, ambientais, socioeconómicas e urbanísticas.
Tendo todos estes aspetos em consideração, realçamos a evolução do 
tecido urbano ao longo dos séculos, onde destacamos a importância 
permanente da área do Castelo de Gaia (desde o século I a.C.) e o 
desenvolvimento do movimento ascendente após a implementação 
da estação das Devesas no ano de 1864. 
Destacamos também a identidade morfo-tipológica efetuada no 
contexto de diagnóstico, onde podemos analisar uma mancha pre-
dominante de edificações associadas a caves de vinho do porto, con-
trastando com a mancha diminuta relativa à habitação, que apenas 
tem relevância na área do Castelo de Gaia, na Rua Cândido dos Reis, 
na Calçada da Serra e Rua do Pilar.
No âmbito da rede verde e parque circular verificamos a diminuta área 
verde de utilização pública (apenas no jardim do morro), havendo, no 
entanto, uma mancha considerável de áreas verdes de enquadramen-
to paisagístico. 
Como consequência, constatamos as possibilidades de ligações pe-
donais, criando um conjunto de percursos com interesse paisagístico. 
Assim, as ações estruturantes associadas configuram a valorização 
do sistema de vistas, a introdução de zonas de estadia articuladas 
com a rede de percursos e a reabilitação de miradouros, bem como 
a reabertura de percurso, vielas e escadas encerrados por privados.
Destacamos, neste documento de análise exploratória, a ação 
estruturante ligada à identidade, onde se procura promover o 
envolvimento e o conhecimento da comunidade local, em articulação 
com o turismo e com as coletividades, associações e instituições. 
Consequentemente foi desenhado um plano de comunicação, 
elaborado pela investigadora, com a vertente de intervenção local 

3.2.2. 
ORU – PROJETO 
DA OPERAÇÃO  

DE REABILITAÇÃO  
URBANA27

27 Relatório disponibilizado em http://

www.gaiurb.pt/noticias/2016/oru/

relatorio.html
28 http://www.gaiurb.pt/dru_01.htm
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com a população (através da integração da população em ações 
de monitorização) e a vertente turística (através de um plano de 
informação e rede de sinalética). Este plano de comunicação tem 
como objetivo ser uma ferramenta descritiva das ações desenvolvidas 
e propostas nas intervenções estratégicas da Operação de Reabili-
tação Urbana, nomeadamente na criação de uma identidade visual 
coerente e eficaz que consiga comunicar, interagir, atrair e envolver 
os diversos públicos, moradores, investidores, turistas, estudantes, de 
forma a tornar o programa próximo de quem vive o território onde 
decorrerão as diversas intervenções, garantindo um modelo coeso e 
legível de informação. Este plano ambiciona privilegiar uma relação 
de proximidade, uma comunicação fluida e atenta de forma a intera-
gir e envolver os diversos públicos29.

29 Anexo D02

Figura 65

Rua Barão Forrester

Arquivo autor
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Figura 66

Oru evolução tecido urbano
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Figura 67

Oru identidade morfológica

Figura 68

Oru rede verde
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Assumimos a necessidade de inserir neste campo exploratório dedi-
cado ao território específico do centro histórico de Vila Nova de Gaia 
uma fonte documental representativa da pertinência e atualidade do 
debate, bem como da preocupação da administração pública e autár-
quica, sobre o património e as suas dinâmicas passadas, presentes e 
futuras. Assim, o Livro de Atas da Conferência Internacional de Vila 
Nova de Gaia “Cidades de Rio e Vinho – memória, património, reabi-
litação”, que teve lugar em 2015, surge como documento estratégico 
na nossa análise investigativa.
Neste documento, são salientadas as realidades intrinsecamente 
associadas ao património histórico, aos seus elementos diferenciadores 
e identitários, sendo destacada a ligação fulcral ao rio Douro, às 
suas pontes, ao seu cariz comercial associado ao vinho do porto e à 
necessidade de reabilitação do território.
“Debater o passado, mais do que nunca, é garantir o futuro. Preser-
var a Memória e a Identidade é afirmar a universalidade dos valores 
comunitários e o garante da coesão social num mundo em perma-
nente mutação e em que os conceitos, tanto como os reflexos da 
globalização, se agitam num processo tantas vezes contraditório de 
mutação imparável.”
(Eduardo Vítor Rodrigues30 in Câmara Municipal de Gaia - CMG,  
2017, p.7)

Destacamos a intervenção de J. A. Gonçalves Guimarães, no sentido 
em que é refletida a visão de historiador e arqueólogo, na intervenção 
“O Centro Histórico de Gaia, a Barra do Douro e o Mundo”.
Guimarães (in CMG, 2017) enuncia a possível datação para a ocupa-
ção humana do território “ainda durante o primeiro milénio antes da 
era atual e ao longo dos últimos dois mil anos”, através do “desen-
volvimento de duas povoações na margem esquerda do rio Douro, 
perto da sua foz: o Castelo de Gaia e o Burgo Velho do Porto, a que 
D. Dinis chamou Vila Nova de Rei.” (p.61). Assim é definida ao longo 
dos séculos a frente ribeirinha, plano de ação investigativa. 
No campo do património construído, destacam-se pelo autor já no 
século XIV os polos urbanísticos da povoação de Gaia (erigida em 
torno do seu Castelo), da povoação ribeirinha de Vila Nova, os eixos 
da Rua Direita (atual Rua Cândido dos Reis) e da Rua de Baixo (atual 
Rua Guilherme Gomes Fernandes) e o complexo do Mosteiro de Cor-
pus Christi, limitado a poente do Monte dos Judeus pela Calçada das 
Freiras (atual Rua Serpa Pinto), sendo este o principal acesso, desde a 
Idade Média,  de quem se dirigia da área de cota alta ao Porto e ao 
rio Douro.
No século XV as povoações tornam-se uma só, com a denominação 
de “Vila Nova da par de Gaia” presente no foral de 1518, dado por 
D. Manuel.
Já no século XVI, é destacada a construção a nascente do Mosteiro 
da Serra do Pilar, no ano de 1538 e a poente o Convento de Santo 
António de Vale da Piedade em 1569.
Guimarães (in CMG, 2017) realça ainda a importância que as cheias 
tiveram ao longo dos séculos neste território, fazendo com que hou-
vesse um constante reforço das habitações, comércios e armazéns ou 
abandono dos mesmos. Os que permaneceram foram, no entanto, 

3.2.3. 
LIVRO DE ATAS

30 Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia
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solidificados com “arcos de cantaria, ao nível dos fundamentos, para 
permitirem a livre entrada e saída das águas sem afetarem a estrutu-
ra dos edifícios e, ao mesmo tempo, proporcionarem também uma 
fácil entrada e saída de carros-de-bois com mercadorias e pipas.” 
(pp.72-73). 
Era este o cenário urbanístico do centro histórico até ao século XX, 
detentor de armazéns, habitações, lojas de comércio e oficinas de 
tanoaria que ainda hoje podemos deslumbrar (temática especificada 
no âmbito dos objetos de estudo – estaleiro).
A ligação marítima é também evidenciada por Guimarães (in 
CMG,2017), nomeadamente na análise aprofundada às centenas de 
embarcações que outrora passaram e atracaram nos cais ao longo da 
margem ribeirinha, nomeadamente “bergantins ou brigues, escunas 
e galeotas” (p.76). 
Aqui é dissecada a atividade internacional vivida entre 1817, “(...) 
344 navios portugueses e apenas 189 britânicos (...)” e no período 
de 1818 a 1825 onde “ (...) dos mais de 1854 navios mercantes dife-
rentes que entraram a barra, 605 eram britânicos, 509 portugueses, 
156 dinamarqueses, 103 estadunidenses, 100 suecos, e os restantes 
em número menor, de mais dezasseis nacionalidades, entre os quais 
alguns que arvoravam bandeira ora portuguesa ora brasileira con-
forme as indefinições e as conveniências.” (p.76).
Entende-se assim a dinâmica que outrora o território presenciou, onde 
a construção naval, a “azáfama das tanoarias” e as diversas “indústrias 
química, de louça, têxteis, sabões e serralharia (...)”se desenvolviam 
ao longo das margens (Guimarães in CMG, 2017, pp.77-78).
A par deste desenvolvimento, Guimarães (in CMG, 2017) realça a im-
portância para o trafego comercial da conexão à cota alta da cidade, 
mais concretamente à Estação das Devesas por um sistema mecânico 
a vapor, em 1891, na Calçada das Freiras (atual Rua Serpa Pinto).
Nesta análise expositiva de Guimarães (in CMG, 2017) realçamos 
por fim um conjunto de individualidades com intima ligação a esta 
área espacial delimitada, nomeadamente “Almeida Garrett, escritor 
e político, que um dia escreveu «ora eu nasci no Porto, mas criei-me 
em Gaia»; (...) Frederico William Flower, empregado de armazém 
de Vinho do Porto e pioneiro da Fotografia a nível mundial; Joseph 
James Forrester, também ele fotógrafo, além de cartógrafo do Rio 
Douro; (...); Adriano de Paiva, 1º Conde de Campo Bello, (...) físico 
e inventor em 1878 da telescopia elétrica, o princípio da televisão; 
Artur Napoleão, pianista e compositor de fama mundial (...) ; Bel-
chior Fernandes da Fonseca e António da Costa Bernardes, pioneiros 
da aventura de voar; (...) António Soares dos Reis e António Teixeira 
Lopes, escultores; (...) António Pinho Vargas, músico e compositor, 
nascido na rua da Barroca” (p. 82).
Ainda, neste contexto, é de salientar o destaque dado à associação 
recreativa Mareantes do Rio Douro, com mais de 300 anos de his-
tória, com a sua “inconfundível tocata de bombos e tambores e a 
sua participação na primeira romaria do ano, percorrendo as ruas e 
saudando os moradores até à igreja matriz da vizinha freguesia de 
Mafamude” (Guimarães in CMG, 2017, p.86).
Na continuação exploratória dos elementos singulares do território, evi-
denciamos a observação de António S. P. Silva31 no campo da análise à 

31 Historiador, arqueólogo, investigador 

bolseiro no centro de investigação 

transdisciplinar cultura, espaço memória 

(UP) e Universidade Santiago Compostela, 

(CMG;2017; p.101)
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dimensão física e de narrativas identitárias que o espaço encerra.  
O autor, considerando o território como “uma constelação de diver-
sos lugares, com identidades sócio-históricas em parte comuns mas 
em parte distintas acentuadas pelas “micro-identidades particula-
res” (Silva in CMG, 2017, p.125), evidencia o Castelo de Gaia como 
sendo o “verdadeiro berço fundador da ocupação humana da zona 
ribeirinha de Gaia e germe da urbanização que desde a Idade Média 
– se não mesmo da época romana –“ (p.109) Este local surge assim 
como detentor de um imaginário narrativo popular imensurável, onde 
a Lenda de Gaia, ou do Rei Ramiro foram assumindo inúmeras ver-
sões, desde o final do século XIII. 
No entanto, o autor refere ainda que o local contém em si reminis-
cências arqueológicas, possivelmente, do período da Idade do Ferro 
e até da Idade do Bronze Final. Estes factos levam à idealização de 
pequenos centros interpretativos, “desenhados a uma escala realista 
mas suficientemente qualificados para ser atrativos, poderiam pro-
gressivamente dotar o CH de outros pontos singulares de apoio ao 
turismo e à comunidade local” (Silva in CMG, 2017, p.128).
António S. P. Silva refere por fim que o desafio patente neste território 
vivo e dinâmico está no “equilíbrio virtuoso entre a adaptação/reutili-
zação dos valores histórico-culturais” (CMG, 2017, p.131).
Na continuidade analítica ao documento estratégico para a nossa in-
vestigação, fazemos uma breve abordagem à comunicação do arqui-
teto Rui Ramos Loza, no contexto da unidade estética que o centro 
histórico de Vila Nova de Gaia representa, inserido em plena área de 
proteção ao centro histórico do Porto, distinguido pela Unesco em 
1996.
Assim destacamos os fatores que o autor refere como demonstrativos 
dessa unicidade: 
“a) um conjunto urbano; b) consolidado historicamente; c) justificado 
por uma atividade continuada; d) de grande dimensão; e) coerente 
com a geografia do local; f) com uma grande unidade arquitetónica; 
g) com elevado valor paisagístico; h) integrado num vasto centro 
histórico que inclui Porto e Gaia; i) na margem de um rio de elevado 
valor patrimonial; j) em convívio com monumentos de significativo 
valor artístico e paisagístico; l) inseridas num sistema de bens do 
Património Mundial que incluem o Porto, cidade sede da gestão do 
Vinho do Porto e o Alto Douro Vinhateiro, região de produção do 
mesmo vinho.” (Loza in CMG, 2017, pp.172-173).
O autor refere ainda a relevância visual e estética que a adaptação do 
edificado à topografia produziu, através da “diversidade de formas 
e de orientações no conjunto dos armazéns” (p.177), enumerando 
ainda os diferentes materiais associados “pedra de granito, madeira 
de carvalho e telha cerâmica de barro vermelho com argamassas 
caiadas como acabamento das fachadas” (p.174). 

No contexto da reabilitação do território validámos, através da co-
municação de Daniel Couto32 (in CMG, 2017), a importância que a 
temática tem vindo a adquirir nos últimos quarenta anos. Iniciando 
com a aprovação da proposta defendida por J. A. Gonçalves Guima-
rães da área delimitada de Centro Histórico em 1984, pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia. Como consequência foi criado o 

32 Arquiteto, presidente do conselho de 

administração da Gaiurb, urbanismo e 

habitação.
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Gabinete Técnico Local, tendo publicado as normas pioneiras para 
as intervenções no edificado. Assim, foram sendo classificadas áreas 
de intervenção associadas a planos de pormenor, nomeadamente da 
zona do Castelo de Gaia, dos eixos Rua Cândido dos Reis/Rua Guilher-
me Gomes Fernandes, da Escarpa da Serra do Pilar, integrando a Área 
Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística.
Destaca-se ainda a definição da Frente Urbana da Ribeira pelo PDM 
(plano diretor municipal) no ano de 1993, já assumindo a intenção de 
promover a classificação internacional dos Centros Históricos de Por-
to e Gaia. Já em 1996 é criado o Projeto Municipal de Reabilitação do 
Centro Histórico de Vila Nova de Gaia, ambicionando um projeto de 
Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico. De acordo com Couto 
(in CMG, 2017), como consequência e corporizando as propostas 
apresentadas, foi criado em 1997 o GRUCH, Gabinete de Reabilitação 
Urbana do Centro Histórico. 
Em 2006 é apresentado ao Município o estudo de enquadramento 
estratégico, Masterplan, encomendado à entidade Parque expo, e 
que foi previamente analisado no ponto anterior.
Já em 2008 é criada a “CidadedeGaia - Sociedade de Reabilitação 
Urbana, entretanto reestruturada como DRU, Departamento de Rea-
bilitação Urbana, numa estratégia consolidada em 2013” (p.194), 
assumindo atualmente a designação de Divisão de operacionalização 
da Reabilitação Urbana.
Conclui-se desta breve descrição cronológica a importância que a área 
de intervenção da nossa investigação aplicada assume no contexto 
municipal, numa tentativa de promover a sua reabilitação, tendo em 
consideração os seus elementos identitários patrimoniais.
A análise destes três documentos, Masterplan CidadeGaia (2006), 
ORU - projeto da operação de reabilitação urbana (2016) e Livro de 
Atas da Conferência Internacional de Vila Nova de Gaia (Cidades de 
Rio e Vinho – memória, património, reabilitação) (2017) permitiu um 
amplo conhecimento sobre o território e intervenções públicas ao 
longo dos anos.
Verificou-se que no documento de enquadramento estratégico Mas-
terplan CidadeGaia, datado de 2006, já estão detalhadas muitas das 
atuais potencialidades e condicionantes no âmbito das acessibilida-
des, morfologia, espaço público e tecido social que se verificam no 
documento ORU (2016). Neste sentido, verificamos no documento 
ORU a pertinência das ações propostas para efetiva implementação, 
bem como a incidência na preocupação de inclusão da população 
local no sentido de introduzir o fator de inclusão e sensação de per-
tença em todas as ações estruturantes.
Na continuidade de análise explorámos as intervenções no âmbito 
da Conferência Internacional de Vila Nova de Gaia -Cidades de Rio e 
Vinho, das quais destacamos as incidências na necessidade de preser-
var a memória e as suas narrativas em consonância com as dinâmicas 
atuais, num equilíbrio necessário e premente. 
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“Raios partam as etiquetas” (Álvaro Domingues, 2013)33

No contexto exploratório a principal nota dada por Álvaro Domin-
gues remete-nos para noção de reinvenção da temática “sinalética”, 
salientando a importância da tipografia de grande escala existente no 
espaço concreto. Domingues destaca que a sinalética como elemento 
facilitador deve resumir-se ao básico, com capacidade de deixar o 
turista perder-se no espaço e incentivar a necessidade de descoberta.
Realçamos aqui a evidência da sinalética já existente, constituindo por 
si só uma marca tipográfica de grande escala no território, desenhada 
e presente ao longo dos anos na morfologia acentuada do centro 
histórico, não sendo apenas o acréscimo de letras soltas colado à 
necessidade de orientação turística. 

3.3. 
 A TIPOGRAFIA  

DA CIDADE CONCRETA

33 Anexo E01

Figura 69

Letras soltas

Arquivo autor
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Figura 70

Arquivo Gaiurb
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Figura 71

Arquivo autor

Figura 72

Arquivo autor
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Ao delinear uma estratégia, com o intuito de intervir e definir novos 
usos no campo do design de informação e wayfinding, destacamos 
de entre inúmeros projetos urbanísticos/arquitetónicos existentes e 
emergentes no centro histórico apenas três, por considerarmos serem 
possuidores de características peculiares. Estes objetos apresentam-se 
no território numa cronologia sequencial. São possuidores de signifi-
cado de mensagens distintas, orientadas para públicos diferenciados, 
devendo, no entanto, integrar uma linguagem única e identitária.
Definimos o teleférico, como um ponto de partida, um meio de trans-
porte instalado e em atividade desde 2011, particularmente de índole 
turístico. 
Assumimos o estaleiro de barcos rabelos, como um ponto de che-
gada repleto de história e singularidade, essencialmente de índole 
simbólica. 
Evidenciamos o projeto municipal de percursos pedonais (ainda em 
estudo), passível de ser definido pelos seus pontos de passagem, 
trajetos, experiências que se evidenciam na forma contemplativa, 
desenhando narrativas futuras.
A definição desta trilogia processual surge de forma a analisarmos o 
impacto que um sistema de sinalização pode produzir na identifica-
ção de um lugar.

3.4. 
TRIANGULAÇÃO DOS 
OBJETOS DE ESTUDO 

Figura 73

Localização dos objetos de estudo
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Teleférico

Uma vez que o projecto já se encontra em funcionamento desde abril 
de 2011, permitiu uma investigação-ação, no sentido de observar in 
loco as necessidades reais dos seus utilizadores.
Face ao enquadramento urbanístico da área de intervenção, salienta-
-se a sua implantação, que, como elemento de confluência de novos 
fluxos, através da ligação da cota alta à cota baixa, permite a condu-
ção do utilizador ao plano mediano da frente ribeirinha.
A existência de um novo eixo de mobilidade implica um novo pólo de 
comunicação/interface, definidos pelos eixos nascentes/poente. 
Posteriormente, após 2 semanas, registámos a colocação de um sis-
tema de sinalética previsto pela entidade privada e desenvolvido pelo 
designer Francisco Providência. Este incidiu, numa primeira fase na 
identificação das bilheteiras, posto de informação e das instalações 
sanitárias.

Figura 74

Teleférico

Arquivo autor

Figura 75

Teleférico

Arquivo autor
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Nesta observação, destacamos a hesitação de alguns utilizadores no 
momento de embarque, obtendo e reforçando o pedido de informa-
ção necessária junto da bilheteira. 
Após o levantamento fotográfico, foi necessário analisar as neces-
sidades reais dos utilizadores, optando-se pela definição de um 
questionário.
Neste sentido foram efetuados contactos com a Telef, Transportes 
por cabo e concessões, S.A., para primeiramente observar quais as 
metodologias adotadas para a recolha de dados referentes ao uso, 
satisfação e preocupações dos seus utilizadores. 
Não havendo numa primeira fase qualquer análise prevista pela 
entidade responsável, propusemos a aplicação de uma plataforma 
de registo de dados simplificado, sob a forma de questionário de 
respostas dicotómicas e fechadas, com o objetivo de definir os utiliza-
dores. Definiram-se primeiramente dois campos de identificação. No 
primeiro campo foi utilizada a linguagem pictórica com a ilustração 
do utilizador, havendo quatro hipóteses, de forma a sistematizar os 
dados por género e por grupo. No segundo campo de é identificado 
o tipo de utilizador, de nacionalidade Portuguesa ou estrangeira, no 
sentido de justificar a necessidade de utilização de um maior numero 
de elementos pictóricos.
Na sequência desta abordagem, produzimos um primeiro questioná-
rio exploratório34, com o objetivo de identificar o utilizador (habitante 
ou turista), para que as variáveis recolhidas auxiliem na definição das 
premissas essenciais para a definição de conteúdos visuais e formais 
do projeto. Este questionário possui um campo de identificação de 
género do utilizador, da faixa etária, três campos de resposta fe-
chada, com os quais se pretende identificar a intenção da viagem, 
quais os sistemas auxiliares de orientação utilizados e qual o grau de 
satisfação relativamente à sinalética existente. Por último é colocada 
uma questão exploratória, com a qual se pretende sistematizar as 
necessidades primárias do utilizador.
No sentido de sistematizar a investigação sobre o objeto de estudo 
concreto, deu-se inicio ao levantamento fotográfico do edifício, com 
incidência no contexto urbano onde se encontra inserido e na respeti-
va entrada e saída do eixo poente, uma vez que o eixo nascente ainda 
se encontra em fase de finalização.

34 (anexo Q01)

Figura 76

Teleférico

Arquivo autor
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Posteriormente dissecámos a sinalética existente, recolhendo todos 
os seus elementos integrantes.
Verificámos no terreno que, após 4 dias da entrada em funciona-
mento, a entidade proprietária Telef S.A. acrescentou mais elementos 
gráficos de informação direcional, recorrendo a soluções precárias e 
desajustadas no contexto do projeto.

No decorrer do processo de análise pudemos verificar a finalização 
da implementação da sinalética, bem como a descrição do processo 
criativo desenvolvido por Providência (2012).
O autor refere o projeto e a marca associada como sendo “um exem-
plo claro de simplicidade e apropriação estratégica, (…) procurando 
identificar-se com a marca do Metro do Porto.” (2012, p. 493). Neste 
contexto referindo como intencional a proximidade visual à identida-
de do Metro, procurava-se transpor “a dimensão meramente lúdica 
e turística” (2012, p. 493) assumindo-se como transporte público 
integrado na dinâmica da cidade, assumindo um carácter utilitário na 
ligação das duas cotas.

Figura 77

Teleférico

Arquivo autor
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Novos modos de ver

Ao efetuarmos o reconhecimento e registo fotográfico constatámos 
que a implementação deste projeto veio impulsionar a exploração 
de uma nova dimensão no âmbito da informação e identificação, a 
dimensão aérea, que fez com que alguns equipamentos e instituições 
promovessem já a sua identificação nas coberturas.  
Esta característica, amplificada com a requalificação do Jardim do 
Morro vem acrescentar uma variável no âmbito do projeto, que numa 
primeira análise não tinha sido conjeturada, a visão aérea.

Figura 78

Teleférico

Behance - Providência Design
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Figura 79

Imagem aérea

Arquivo autor

Figura 80

Teleférico

Arquivo autor
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Estaleiro de barcos rabelos

“Não sabemos desde quando se constroem barcos na margem 
fluvial de Vila Nova de Gaia. A avaliar pelos objectos arqueológi-
cos já conhecidos, e pondo de parte qualquer tipo de jangadas 
ou canoas para atravessar o Douro em remotas épocas, sabe-
mos que terão abicado à Barra do Douro navios de proveniên-
cia mediterrânica desde a primeira metade do século VII a.C., 
estabelecendo um comércio marítimo regular com épocas mais 
expressivas nos séculos V/IV a.C e nos séculos I a a.C/I d.C. e nos 
séculos VI/VII d.C. Se os povos mediterrânicos chegaram por via 
marítima e partiam pela mesma via, daqui se segue que também 
aqui reparavam os navios e dessa reparação facilmente se pas-
sa à reconstrução e à construção ex novo, quando os materiais 
existem, a maestria está presente e as condições o estimulam.” 
(Guimarães, 2002, pp.153-154).

Encontramo-nos perante um espaço e uma atividade que perdura 
no tempo e no espaço, de forma quase incógnita para quem passa, 
contendo em si uma história densa em cada pedaço de madeira.
Num território onde outrora foram erguidas embarcações como Ga-
leras e Bergatins, Gonçalves Guimarães (2002) atenta à possibilidade 
de terem sido aí restaurados “lugres, escunas, patachos, chalupas, 
galeotas, caxemarins, lanchas, logas, rascas e caíques” (p.168), daí 
ser possuidor de um imaginário marítimo relevante.
Este objeto de estudo, profundamente representativo do património 
material e imaterial, assume a função simbólica reminiscente dos di-
versos estaleiros existentes ao longo dos séculos na marginal de rio, 
compreendida entre a ponte Luiz I e a zona da Afurada. Representa 
ainda a singularidade de uma profissão centenária que é a carpintaria 
naval, fiel à construção por métodos artesanais e assumida por uma 
dezena de trabalhadores, carpinteiros e calafates35.
Sendo propriedade e atividade privada, cuja longevidade não foi 
possível concretizar para além do final do séc. XIX, encontra-se na 
5ª geração, sendo a dificuldade de captação de novos operários e 
consequentemente falta de mão de obra especializada sua a maior 
preocupação.

Verificámos que ao longo dos anos houve o risco de relocalização, 
nomeadamente no âmbito do programa polis, pondo em risco a sua 
identidade na contextualização e enquadramento patrimonial. Aqui, 
e de acordo com António Sousa36, atual proprietário, a autenticidade 
e história do estaleiro que persiste é pertença de um todo, constituído 
por caves, armazéns e arruamentos, não devendo ser dissociado do 
lugar e da sua envolvente. 
Confirmámos que o boom turístico fluvial que o Grande Porto goza 
neste momento é um fator edificante para a manutenção desta ati-
vidade naval, pelo que, para além de constituir uma oportunidade 
de acréscimo ao trabalho de recuperação de embarcações, potencia 
o interesse de “um número extremamente elevado de turistas, que 
procuram in loco e in situ inteirar-se do processo de construção e 

35 Operário que efetua a calafetagem 

entre tábuas das embarcações.
36 Anexo E04
37 Anexo E04
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nomenclatura e de recolha de imagens.”37 
À questão associada à necessidade de sensibilizar para a preservação 
do património material e imaterial fluvial inerente, António Sousa 
remeteu-nos para a seguinte referência: “ (...) a história tem como 
uma das suas funções o enriquecimento do nosso universo interior, 
pela reassunção dos valores culturais recuperados do passado. Assim, 
é missão indeclinável das autarquias a promoção da história local, 
não só apoiando os investigadores, mas ainda preservando o patri-
mónio local e, finalmente, levando aquela e esta ao conhecimento da 
população. (...) Em termos de património é uma tarefa urgente: se 
não cuidarmos dele, com a intransigência que a velocidade da vida 
moderna e as falsas noções de progresso impõem, dentro de pou-
co tempo teremos certamente o problema resolvido – não havendo 
património, nada haverá para defender. As gerações futuras, essas 
nunca nos perdoarão.” 

Figura 81

Arquivo autor
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Figura 82

Arquivo autor
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Figura 83

Embarque no cais

Foto Emilio Biel, c. 1900. 

Fonte: Arquivo histórico 

municipal do Porto

Figura 84

Barca

Arquivo autor
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Luís Placido, 1984, In Gaia II – Revista do gabinete de História e Ar-
queologia de Vila Nova de Gaia 

Percursos pedonais 

Este estudo ainda se encontra em fase projetual, possibilitando desta 
forma uma recolha de dados que poderá auxiliar no próprio processo 
de desenvolvimento.
Encaramos o projeto de requalificação urbana/ proposta de implemen-
tação de rede de caminhos pedonais1, elaborado pelo Departamento 
de Reabilitação Urbana da empresa municipal, Gaiurb, EEM como 
possível ferramenta de análise para a tipificação de soluções, uma 
vez que estes percursos poderão abranger públicos diversificados, 
que se cruzam a ritmos diferentes, podendo ser turistas, habitantes, 
desportistas ou apenas viajantes.
O projeto pretende requalificar trajetos possuidores de relevante 
interesse visual, no qual foram destacados percursos que integram 
tipologias distintas. 
Neste sentido, e tendo em consideração a escala da proposta de in-
tervenção, delimitou-se a análise a um percurso especifico, no qual 
seja possível indicar as diferentes tipologias viárias. 
As escadas da Bica (1), permitem a conquista de vistas, servindo de 
acesso a habitações, promovendo a ligação transversal à marginal.
A rua da Fonte Nova (2), é definida como caminho entre-quintas, des-
tina-se exclusivo à utilização pedonal ou de bicicleta. Possui um forte 
carácter de contemplativo, remetendo o utilizador para a época em 
que o centro histórico era ocupado apenas pelos armazéns e grandes 
quintas associadas ao comércio do vinho do porto.
A rua Pereira da Costa (3), possui um carácter de uso misto, onde o 
trânsito automóvel circula em paralelo com o peão, possuindo um 
perfil de pendente acentuada. É integrada nos percursos pedonais 
pela ausência de vias alternativas de ligação entre pontos significan-
tes. (ver melhor)
A rua D. Afonso III (4), define a tipologia de rua de trânsito con-
dicionado, onde a relação entre peão e automóvel é mais pacífica, 
permitindo a uniformização do piso. 
A marginal fluvial (5), que possui como elemento caracterizador um 
passeio franco em grande parte da sua extensão e um passadiço sobre 
o rio, apresenta condições de excelência para a circulação pedonal e 
ciclável no contexto do centro histórico.
Este percurso pretende definir as necessidades formais no decorrer 
do desenvolvimento de um projeto de design de informação, tendo 
em consideração as métricas/cores e formas a explorar. Permite ainda 
promover intenções, no sentido de conceber estratégias para públicos 
diferenciados. Servirão apenas como percurso turístico, ou poderão 
funcionar como novo pólo de atração para novos habitantes? Serão 
capazes de se definirem como novos espaços para práticas desporti-
vas, lazer simplesmente de contemplação?
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Figura 85

Oru percursos pedonais
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Este capítulo encerrou em si uma tentativa de definição do território 
correspondente ao centro histórico de Vila Nova de Gaia, tendo sido 
analisados documentos estratégicos, que, no âmbito da criação de 
um corpo documental, propuseram uma análise histórica e contem-
porânea, de forma a serem destacados os elementos que traduzem a 
singularidade e unicidade pretendida.
Foram posteriormente evidenciados três pontos de ancoragem do 
território, de acordo com o seu património material e imaterial, no 
sentido de realçar a sua identidade, a sua singularidade visual e 
contextual. Desta forma avançámos mais uma vez para a definição 
de uma tríade, analogicamente criando uma imagem caleidoscopal. 
Surgiu primeiramente o teleférico, um edifício construído, detentor 
de uma história do presente, funcionando como ponto de partida e 
chegada, possibilitando ao peão uma visão plena da malha urbana 
que o envolve. Seguidamente, expusemos o estaleiro dos barcos ra-
belos, um espaço tímido e quase perdido na história que o envolve, 
assumindo-se como detentor de um passado distante, reativado nos 
últimos anos pelo impulso dado pelo turismo. Finalmente, interpretá-
mos os percursos pedonais, por entre a malha urbana, com extensão 
ao longo do rio. É nestes locais, detentores de narrativas futuras e 
individuais, que a nossa proposta se esgota. 
No âmbito desta estratégia investigativa orgânica definimos momen-
tos temporais distintos através de objetos singulares, representativos 
do passado, presente e futuro que refletem a identidade do território.

É importante – mais que tudo – convidar as pessoas para um 
novo olhar e uma nova leitura da paisagem ribeirinha de Gaia 
tornando evidentes e valiosos os valores do passado e do pre-
sente, numa perspetiva contemporânea, mas em que prevaleça a 
autenticidade do bem.”  (Teresa Andresen in Livro de Atas, 2017, 
pp.164-165)

3.5. 
SÍNTESE CONCLUSIVA
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“The design of the research method and the design of the de-
sign method are tasks of a higher order than the design of the 
communications.” (Nobles & Bestley, 2005, p.145)

A metodologia proposta consiste na estruturação sistemática de uma 
identificação coerente e predefinida das etapas que levam à criação 
de um corpus de investigação que possa promover o desenvolvimento 
e conceção de um sistema integrado de comunicação urbana, viável 
e exequível, no sentido de estabelecer princípios caracterizadores 
para uma maior legibilidade da cidade, assentes na tríade conceptual 
espaço-imagem-peão. 

“Applied research is the investigation of a practical problem.” 
(Frascara in Nobles & Bestley, 2005, p.46)

 
Assumimos, nesta investigação aplicada, uma dinâmica metodológica 
mista, com recurso a ferramentas qualitativas e quantitativas. 
Apoiada na definição de Nobles & Bestley (2005) recorremos à tríade 
investigativa de cariz histórico, descritivo e analítico, pretendendo 
procurar significado nos eventos e conhecimentos passados (de for-
ma colocar em perspetiva a atual investigação), observar e descrever 
fenómenos atuais e gerar dados quantitativos que reflitam significado 
relacional com os resultados expectáveis. No contexto de uma in-
vestigação assente numa base qualitativa, assumimos a técnica de 
triangulação como forma passível de produzir uma maior imagem do 
fenômeno investigado.

O projeto de investigação aplicada deverá recorrer a uma diversidade 
de fontes empíricas e documentais, partindo da triangulação38 de 
conhecimento adquirido através de consultas bibliográficas (livros, 
ensaios, revistas, artigos), de casos de estudo pertinentes, de dados 
estatísticos referentes à mobilidade territorial, de contacto com en-
tidades especializadas ou de relevante interesse e de entrevistas e 
questionários exploratórios. O campo das áreas temáticas abrangidas 
é multidisciplinar, destacando-se o design, nas suas valências gráficas, 
de informação de ambientes e equipamento, os estudos dos signos, 
a iconografia e o planeamento urbanístico. 

Na definição de um corpo teórico baseado no pensamento holístico, 
procurou-se alcançar um enquadramento especulativo que se tradu-
zisse numa revisão da literatura aglutinadora de conceitos comple-
mentares gravitantes à volta das temáticas e problemáticas nucleares 
do campo do design de sistemas de comunicação visual em contexto 
real urbano.

4. 
AS METODOLOGIAS 

APLICADAS

4.1 
DEFINIÇÃO DA 

METODOLOGIA 
UTILIZADA

38 A triangulação, podendo ser assumida 

como um estudo combinativo de 

métodos, pode abarcar, de acordo com 

Udo Kelle (2001), dois significados em 

contexto investigativo: apresentando-se 

como um processo cumulativo com o 

propósito de validação ou traduzindo-se 

como um processo de produção mais 

completo da imagem e conceito do  

objeto alvo de investigação, sendo  

esta segunda definição correspondente  

à nossa intenção.
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Questões orientadoras da investigação 

A definição das questões orientadoras da investigação permite iden-
tificar e antever o campo de ação e alguns pressupostos teóricos, 
possibilitando a definição de objetivos através da enunciação da pro-
blemática inerente.
A presente investigação, ao longo de uma linha temporal desenhada, e 
redesenhada, tem assim como ambição alcançar respostas às questões 
formuladas, sendo que estas devem indicar a pertinência da presente 
problemática. Deste modo, e de acordo com Bartolomeu Paiva (2012), 
a definição de hipótese pode surgir como uma “proposição que sujeita 
a teste”, podendo “enunciar a solução do problema.”, arriscando ainda 
assumir, seguindo o autor “que as hipóteses possuem uma dupla função 
prática e teórica: a primeira a de orientar o investigador na direção da 
causa plausível; a segunda, a de dirigir e complementar os resultados 
já obtidos, facilitando o processo e a sua inteligibilidade” (p.130).

Análise de dados

A metodologia de análise de dados traduz-se na conexão aglutinado-
ra do estudo do corpo teórico investigado, dos casos de estudo com 
abordagens atuais e pertinentes no âmbito do design de informação, 
wayfinding e sinalética, das entrevistas exploratórias (de carácter qua-
litativo) a designers e ateliês centrados na problemática a investigar, 
de questionários (de carácter quantitativo) e através de maquetização 
de layouts de interfaces dirigidos ao utilizador (autóctones e turistas), 
pretendendo alcançar novos dados, através de métodos comparativos 
e exploratórios, que se possam traduzir numa reflexão de resultados 
que promova uma maior eficácia na implementação do projeto.
Na análise dos dados recolhidos, referentes ao território específico, 
consideramos pertinente destacar a necessidade de cruzar dados, 
apurar oportunidades, restrições e condicionantes, quantificar os 
elementos visuais integrados, verificar o ajustamento dos dados às 
necessidades atuais e pontuais dos utilizadores, definir públicos alvo 
e problemas relevantes. 

Esta pesquisa permite, deste modo, delinear uma estratégia e um 
planeamento do projeto no sentido de perspetivar de que forma pode 
ser atingido o objetivo, através de tipologias concretas, determinar 
hierarquias de informação, estrutura e agrupamento de dados, siste-
matizar linhas orientadoras específicas que contemplem os diversos 
locais e diferentes utilizadores, tentando antever quais as questões 
levantadas por quem circula. Deverão ser definidos os tipos de supor-
tes necessários, i.e., suportes próprios aglutinadores de informação, 
marcações no pavimento, aplicação nas fachadas e muros, conjuga-
ção com mapas impressos.

Tendo em consideração a proposta de aplicabilidade num terreno es-
pecífico, temos necessidade de definir etapas para a recolha de dados 
territoriais específicos como tal recorremos à estruturação definida 
por Mitzi Sims (in Brandão et al., 2002).



04 | as metodologias aplicadas 211

1. Demarcação da zona de intervenção, vias / limites / bairros / cru-
zamentos / pontos marcantes, os cinco elementos que de acordo 
com Kevin Lynch (2003) configuram a imagem urbana e contri-
buem para a sua legibilidade e referência.

2. Levantamento dos suportes existentes: elementos de direção, 
orientação, informação, identificação, elementos reguladores e 
ornamentais;

3. Levantamento das estruturas existentes: estrutura rodoviária, mo-
biliário urbano, percursos das caves, percursos turísticos;

4. Levantamento da estrutura funcional/espacial do centro histórico: 
fluxos e hierarquias, limite de ação, topografia, tipologia de usos;

5. Levantamento das entidades institucionais/privadas relevantes e 
interessadas: Câmara Municipal, Junta de Freguesia e Associa-
ções, IPPAR, APDL, Instituto do Vinho do Porto, AEVP, Empresas 
proprietárias das Caves de Vinho do Porto, proprietários e poten-
ciais investidores.

Neste contexto, foi privilegiada a observação direta e indireta de todos 
os dados, assumindo a semelhança com a abordagem conceptual de 
Orlando Ribeiro (referido no capítulo 2), quando instaura um processo 
suportado por um conjunto de fichas de leitura e registo que refletem 
a observância e o levantamento fotográfico documental, através do 
recurso a captação de imagens e vídeos. Este recurso a recolha de 
elementos visuais em ambiente territorial, assente numa flexibilidade 
formal controlada, dotou esta investigação de um acervo documental 
extenso podendo ser considerado um contributo visual do território 
específico do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia.

“o estudo de caso é uma investigação empírica que toma por ob-
jecto, fenómenos situados em contexto real, cujas relações não 
estão claramente delimitadas e que, por isso mesmo, conta com 
muitas variáveis de interesse que obrigam à adopção de diferen-
tes ferramentas e fontes para as investigar.” (Paiva, 2012, p.126).

Casos de estudo

Na definição dos casos de estudo, tendo como objetivo analisar 
a interação entre fatores e acontecimentos, de acordo com Bell 
(2004) é necessário traçar uma grelha comparativa com base numa 
parametrização dos elementos caraterizadores comuns existentes nos 
projetos, (autor, título, data, origem, iniciativa pública/privada, moti-
vação no âmbito da identidade/ turismo/ sustentabilidade, descrição 
de conteúdos, identidade cromática, tipo de suporte digital/analógi-
co, meios de suporte abrangidos), de forma a descrever, confrontar e 
verificar as principais diferenças e proximidades dos tipos de públicos 
analisados, pondo em prática uma diversidade de comunicação inter-
social e cultural. 
Neste caso, após uma pesquisa alargada, restringimo-nos a 100 
estudos de referência. Na sua observação, mediante a construção 
de uma taxonomia matricial discriminatória, no sentido de alcançar 
uma avaliação estruturante, relacional e experiencial, considerámos 
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pertinente a sua reclassificação em sete áreas distintas, onde cada 
caso de estudo foi reclassificado com base na característica passível 
de ser mais definidora da sua essência. Assim, definimos os parâ-
metros sistemas urbanos (de wayfinding), identidade gráfica (onde 
estão incluídos os pictogramas e tipografia), identidade cromática, 
identidade formal/ material, integração e sustentabilidade, interven-
ção efémera, intervenção de media/meios.
Considerando a taxonomia definida, assumimos também as refe-
rências destacadas por Yin (2001), de forma a desenvolver uma boa 
formulação e interpretação de questões, de preferência de um modo 
imparcial, flexível e encarando as diferenças e contrariedades como 
oportunidades de análise.
No seguimento da avaliação da ferramenta taxinómica dos casos de 
estudo, que permitiu a definição de métricas avaliativas, procedeu-se 
a uma análise processual focalizada na classificação das sete áreas 
definidas com dinâmicas distintas, destacando três intervenções por 
categoria.

Questionários

No desenvolvimento dos questionários, e antevendo a recolha de 
dados territoriais específicos, baseamo-nos na estruturação acima 
referida de Mitzi Sims (in Brandão et al., 2002), onde o questionário 
é passível de ser assumido como instrumento basilar para o reco-
nhecimento da amplitude temática, nomeadamente das dificuldades, 
facilidades e contingências dos peões no Centro Histórico de Vila 
Nova de Gaia. 
Assim, este objeto de análise quantitativa complementa a informação 
empírica e indicial referente à circulação de turistas, habitantes e co-
merciantes, bem como de reconhecimento de elementos icónicos e 
históricos constituintes do lugar. 

Entrevistas

A definição das entrevistas teve como propósito o aprofundamento 
do conhecimento teórico, das disciplinas inerentes ao processo inves-
tigativo prático, no contexto territorial e administrativo. Neste âmbi-
to, foi desenvolvido um modelo semi-estruturado de entrevista, de 
forma a obedecer a um guia conceptual previamente definido, embo-
ra não constituísse um documento fechado e prescritivo, garantindo 
o não condicionamento da informação veiculada pelo entrevistado. 
Procuramos abarcar diversos agentes e autores que se interligam com 
a presente problemática.
Um antropólogo/geógrafo, um artista plástico, um designer de 
informação, um designer de ambientes, um designer gráfico, um 
engenheiro vocacionado para o planeamento urbano e para a proble-
mática do peão, dois historiadores/arqueólogos, um representante da 
maior associação recreativa do centro histórico e um representante 
do poder municipal, que de acordo com Gibson (2009) toda o projeto 
deve carecer de validação e interesse dos diferentes intervenientes.
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Não podemos deixar de salientar as diferentes abordagens dos se-
guintes entrevistados:
A visão de Álvaro Domingues que nos coloca a tónica nas transforma-
ções das cidades em áreas lúdicas, que por vezes se deixam iludir pela 
necessidade de entreter os turistas, esquecendo-se por vezes que a 
identidade local é a verdadeira razão pela qual visitam um determi-
nado território. 
A abordagem de Mário Alves que nos alerta para a necessidade de 
reforçar a necessidade de olhar para os peões de forma diferenciada, 
destacando a carência de vias apenas pedonais, a necessidade de 
controlar velocidade aos 30km/h, para que os peões se sintam segu-
ros e confiantes, de forma a explorarem o território.
O olhar critico e artístico de João Louro, que nos revela uma realida-
de subjugada pelo poder da imagem, bem como a nossa apreensão 
com base no reportório pessoal imagético que cada um possui na sua 
memória. 
A análise pragmática de João Neves, que nos introduziu clareza de 
terminologia associada às abordagens de sistemas de sinalética, de-
bruçando-se sobre a sua classificação normativa.
O conceito de desorientação de Rui Costa, que nos reforça a ideia 
da necessidade de nos perdermos, de vaguearmos de forma contro-
lada, podendo um projeto de wayfinding auxiliar nessa procura de 
experiência. 
A confirmação da intuição no processo semântico criativo de Nuno 
Gusmão, que veio de encontro com a nossa necessidade de dotar um 
projeto de identidade, reflexo do território onde é implementada, e 
reflexo do próprio processo investigativo.
O inesgotável conhecimento histórico de Gonçalves A. Guimarães e 
António Silva sobre o território concreto, introduzindo valores intrín-
secos desconhecidos que permitiram alargar o horizonte conceptual 
e gráfico projetual.
A visão de missão de Agostinho Gomes, que intensificou a impor-
tância da associação na comunidade e realçou o esvaziamento da 
população residente no território. 
O património histórico familiar do estaleiro no cais revelado por An-
tónio Sousa, que enriqueceu a imagética idealizada do local repleto 
de história e tradição.

Projeto

A maquetização de layouts de interfaces surge como reflexo da com-
binação de todo o processo investigativo exposto no capítulo 2, con-
juntamente com a análise e tratamento de dados reunidos ao longo 
desta linha temporal. 
Destacamos o facto de que todo o desenvolvimento processual as-
senta nas bases teóricas analisadas, nomeadamente: princípios da 
perceção visual (semiótica); psicologia cognitiva; legibilidade; usabili-
dade; iconografia; cartografia; urbanismo. 
Com este paradigma é definido o conceito chave, sendo destacadas 
as intenções primordiais. 
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O programa/projeto encontra-se assim assente numa malha territorial 
e gráfica, com base na definição de composição e estrutura, ritmo dos 
elementos, conteúdos, tipografia, cor, imagens, espaço negativo, ex-
plorando alternativas através de diversas combinações e abordagens.
Realçamos o facto de haver necessidade de, na fase posterior à ela-
boração da proposta, elaborar uma avaliação e reajuste com base nos 
testes de legibilidade de forma a possibilitar a sua operacionalização 
e implementação.

Questões relevantes para investigações futuras 

Assume-se neste campo um conjunto de discussões que pretendem 
refletir a importância do design na perceção da imagem de um terri-
tório, em contextos alargados do conhecimento especifico, nas áreas 
do design, urbanismo e geografia visual.

Conclusão

O nosso processo investigativo deve assim traduzir-se na convergên-
cia de um conjunto de reflexões imbuídas de sentido crítico, que pos-
sam acrescentar conhecimento ao campo de ação em que se insere. 
Nesta conjuntura metodológica, procurou-se, de forma consciente da 
complexidade conceptual inerente às amplas áreas de atuação, a pro-
dução e constituição de um arquivo documental e do desenvolvimen-
to de um projeto que seja detentor de uma de observação, análise, 
tratamento e produção de dados coerente e detentor de elementos 
inovadores, podendo assim assumir uma flexibilidade intrínseca ao 
processo investigativo de cariz explanativo e exequível.
Adotando uma investigação aplicada em contexto real, destacamos o 
conceito de flexibilidade metodológica realçada por Nobles & Bestley 
(2005) com o objetivo de validar as possíveis mudanças de orientação 
ao longo do processo investigativo. Neste âmbito, as ideias iniciais 
podem dar lugar a propostas alternativas, com base em aconteci-
mentos externos inseridos no contexto territorial ou com base numa 
abordagem mais intuitiva.
A conclusão deve, deste modo garantir uma síntese de reflexões e 
resultados que denotem, de acordo com Nobles & Bestley (2005), a 
priorização e respostas adequadas aos inúmeros fatores que emergi-
ram ao longo do processo investigativo.

Anexos

Tendo em consideração a janela temporal em que o projeto investi-
gativo se inseriu, houve um corpo documental visual e cartográfico 
produzido que, sendo essencial no desenvolvimento conceptual e 
pragmático do documento, assume total relevância na deduções e 
conclusões investigativas. 
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Elaborámos diversos esquemas metodológicos que foram sen-
do modelados e ajustado de acordo com o decorrer do contexto 
investigativo.
Assim, numa primeira fase dividimos a problemática em duas grandes 
estruturas, no campo da imaterialidade e no campo da materialidade, 
sendo o primeiro definido pelos planos de conceção e investigação e 
o segundo pelo plano dos objetos de estudo e objetos de autor.
Posteriormente e partindo já do sistema piramidal tripartido desenvol-
vido por Calori & Vanden-Eynden (2015) constituído pelos grafismos, 
informação e hardware39,  avançamos para a sua multiplicação de 
formas como se de um caleidoscópio se tratasse. Desta forma, criá-
mos uma subdivisão tripartida dos elementos iniciais, aos grafismos 
são associadas as características da cor, tipografia e signos/símbolos; 
à informação são associadas três questões fundamentais “o que? Para 
quem? Onde?”; ao hardware (suportes) estão aglutinados os mate-
riais, as suas formas e tipologia de colocação. 

4.2. 
ESTRUTURA DA 
METODOLOGIA 

39 A definição de hardware no contexto 

de wayfinding traduz-se nos elementos 

físicos tridimensionais constituintes, 

nomeadamente formatos, estruturas e 

materiais. (Calori & Vanden-Eynden , p.83)
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Figura 86

Mapa mental da investigação
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Numa análise sumária da metodologia orgânica e dinâmica desta 
investigação aplicada, reforçámos a triangulação entre as metodo-
logias vigentes, as ferramentas analíticas utilizadas e a definição de 
uma estrutura própria sob a visão caleidoscopal de todo o processo 
investigativo e programático. 
Esta visão caleidoscopal, assente na tríade conceptual espaço-peão-
-imagem,  surgiu também como consequência de uma estruturação 
sistemática e constante do corpus de investigação que ambiciona o 
desenho e intervenção estratégica de um sistema integrado de comu-
nicação visual urbana, pertinente e exequível, na espectativa de dotar 
o território de uma maior legibilidade.
Importa assim acentuar a relevância das premissas enunciadas, 
nomeadamente: 

- as questões orientadoras da investigação, que permitiram con-
textualizar o campo de ação e os seus pressupostos teóricos, 
possibilitando o desenho dos objetivos pretendidos, através da 
enunciação da problemática inerente ; 

- a análise de dados, identificada como conexão aglutinadora do 
estudo do corpo teórico investigado, sendo o campo onde se 
cruzam os dados, se apuram as oportunidades, se verificam restri-
ções, condicionantes, ajustamentos e problemas relevantes; 

- os casos de estudo, que permitiram a parametrização dos elemen-
tos caraterizadores comuns existentes nos cem projetos definidos, 
assumindo, num momento posterior, a sua categorização por sete 
padrões distintos. 

- os questionários, que completaram um conhecimento de índole 
qualitativo, proporcionando com algum rigor numérico; 

- as entrevistas, que permitiram o aprofundamento do conheci-
mento não só das disciplinas inerentes ao processo investigativo, 
mas também no âmbito da riqueza do fator humano inerente ao 
território e as suas dinâmicas culturais.

Foram estas as premissas responsáveis pelo desenvolvimento um 
projeto investigativo aplicado a um território concreto, assentes no 
conhecimento recolhido, investigado e sentido.

4.3. 
SÍNTESE CONCLUSIVA
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Figura 87

Diagrama Taxonomia

Ao longo do processo investigativo (2012-2016) iniciámos uma cata-
logação de projetos/programas de intervenção visual na cidade que 
evidenciasse algumas das preocupações estudadas. 
Sendo o estudo de wayfinding e projetos de sinalética relativamente 
recente, avançámos para a análise multi-caso que nos permitisse, 
através de uma avaliação qualitativa, a recolha de dados suficiente 
para que conseguíssemos estabelecer uma grelha comparativa entre 
tipologias de suportes, usos de cores, tipografia ou materiais.

5. 
A DEFINIÇÃO DOS 

CASOS DE ESTUDO
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Figura 88

Taxonomia

Consequentemente criámos uma taxonomia constituída por treze pa-
râmetros: autoria; denominação do projeto; data de implementação; 
iniciativa (pública/privada); longevidade (efetiva/efémera); localização 
(exterior/interior); identidade cromática; pictogramas; tipografia; 
tipologia de suporte próprio; tipologia de suporte afixado; material 
utilizado; media. A cada caso de estudo foi associado um conjun-
to de parâmetros, definindo uma caracterização, com o objetivo de 
extrair dados que tornassem clara a objetividade de um conjunto de 
projetos de wayfinding. Deste modo, foram representados todos os 
componentes estudados e referenciados no capítulo 2, no âmbito das 
especificidades da forma40.

40 Anexo T01.

5.1. 
DESCRIÇÃO DE 
DIFERENTES CASOS 
DE ESTUDO



05 | a definição dos casos de estudo 223

Figura 89

Sete categorias
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No decorrer desta recolha e sistematização, fomos priorizando alguns 
parâmetros e intenções processuais, obrigando-nos a limitar a análi-
se essencial a cem casos de estudo. Consequentemente assumimos 
a necessidade de reagrupar os casos recolhidos por sete grandes 
categorias que nos ajudassem a compreender e dissecar os valores 
resultantes de forma mais aprofundada.
Ao subdividirmos a nossa tabela taxionómica, considerámos adequa-
do privilegiar as variáveis mais relevantes para a nossa investigação, 
nomeadamente: os sistemas urbanos, de cariz institucional/mu-
nicipal; a identidade gráfica, onde é evidenciada a tipografia e o 
uso de pictogramas nos projetos;  a identidade cromática, onde a 
cor surge como elemento fulcral;  a identidade formal e material, 
onde a forma e os materiais são elementos distintivos e singulares; a 
sustentabilidade e integração, onde é patente uma capacidade de 
integração e preocupação com a sua envolvente e valores de susten-
tabilidade; a identidade efémera, onde é evidenciado o temporário 
das intervenções no espaço público ; media/meios onde é destacada 
a utilização de recursos visuais pertinentes.
Consideramos que a escolha dos casos de estudo reflete a inquieta-
ção com as necessidades conceptuais, formais e territoriais, sendo 
que evidenciam as preocupações com as intervenções urbanas, so-
ciais e artísticas que podem estar presentes num território à espera de 
ser percorrido. Procurámos projetos que se evidenciassem no campo 
específico do design de informação e de ambientes, bem como no 
campo artístico, acreditando que uma intervenção visual num espaço 
produz sempre significado.
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1. Sistemas urbanos
 Nesta categorização da taxonomia, cuja predominância são pro-

jetos de wayfinding e sinalética, de cariz institucional, sendo que 
a sua implementação assenta maioritariamente numa presença 
efetiva no espaço público/privado, tendo sido considerados 15 
sistemas urbanos.

2. Identidade gráfica
 Na definição desta categoria estão incluídos os projetos que as-

sumem o uso predominante de pictogramas e de tipografia em 
grande escala, tendo sido considerados 18 projetos. 

3. Identidade cromática
 Nesta categoria são inseridos os projetos podem ser distinguidos 

pela sua cromaticidade singular, como elemento diferenciador no 
espaço onde se inserem, tendo sido considerados 12 projetos. 

4. Identidade formal e material
 Na caracterização desta categoria são agrupados os projetos que 

podem ser reconhecidos pela sua unicidade na forma ou na utili-
zação de materiais, tendo sido considerados 15 projetos. 

5. Sustententabilidade e integração
 Nesta definição categórica são aglutinados os projetos que 

possuem na sua essência preocupações de sustentabilidade, 
integração social e urbana, tendo sido considerados 16 projetos. 

6. Identidade efémera
 Considerando pertinente a introdução da variável de interven-

ção efémera no espaço público, provocando novas perceções e 
reflexões sobre o espaço e o território, tendo sido considerados  
16 projetos. 

7. Media/meios
 Nesta categoria foram agrupados os projetos cuja utilização de 

iluminação/projeção é preponderante e distinta, tendo sido consi-
derados 8 projetos. 
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Numa primeira fase, analisámos a distribuição dos CE por categorias 
gerais, nomeadamente por origem, década, iniciativa, longevidade/
durabilidade e localização no espaço.

Na análise à origem, nacionalidade dos projetos, e assumindo mais 
uma vez que esta recolha foi efetuada ao longo dos últimos anos de 
acordo com uma perspetiva qualitativa, sem predefinição de conteú-
dos, assumindo-se como uma base de dados para análise do estado 
da arte, foram analisados projetos de 23 países, predominantemente 
de países europeus, estados unidos e austrália.
Não tendo sido intencional, podemos, no entanto, verificar, através 
de um conjunto extenso de projetos portugueses (14), a importância 
que o design de informação/ambientes e de wayfinding tem vindo 
a assumir no panorama nacional, nomeadamente em projetos que, 
podendo ser de iniciativa público-privada, assumem uma importância 
determinante na cultura visual nacional, relevante até no panorama 
internacional, sendo prova disso os casos 61, 62, 64, 76.

5.2. 
ANÁLISE DOS  
RESULTADOS 
COMPARATIVOS
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No que respeita à classificação por década, a análise percentual in-
dicia uma diferenciação relevante entre a década de 90, com apenas 
3%, e as décadas seguintes, particularmente 35% na década de 2000 
e 62% na década de 2010. Aqui podemos depreender, pelos casos de 
estudo analisados, que é dada na última década uma maior impor-
tância ao desenvolvimento de sistemas e programas de wayfinding e 
intervenções visuais urbanas, nomeadamente através do desenvolvi-
mento disciplinar e da existência de inúmeros concursos e prémios 
que promovem a sua visibilidade. Claro que aqui também deve ser 
tida em consideração a exponencial capacidade de divulgação através 
de plataformas digitais ao longo da ultima década.
 

Relativamente à iniciativa, verificámos que, no âmbito da nossa reco-
lha 49% dos dados recolhidos são referentes a iniciativa pública, 35% 
a iniciativa privada e 16% a iniciativa público-privada.
Destes dados podemos extrapolar uma análise que implica a respon-
sabilidade que os agentes locais e institucionais assumem na inter-
venção visual do espaço público.
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Na definição de longevidade/durabilidade, houve uma grande 
predominância de projetos de cariz efetivo, no espaço e no tempo, 
com 71%, sendo que houve 26% de projetos de índole efémera e 
apenas 3% com características mistas (efetiva e efémera). Neste pa-
râmetro podemos deduzir que, num conjunto alargado de projetos 
de wayfinding a necessidade de uma intervenção duradoura possa 
ser uma constante, tanto pelo investimento em estruturas e materiais 
(analisados posteriormente), como talvez pela importância da perma-
nência dos suportes associados no espaço.

Na análise à localização no espaço, obtivemos uma grande maio-
ria de casos relativos a intervenção de exteriores, 75%, sendo que 
posteriormente surgem 16% de casos de localização mista e 9% de 
localização no interior. Aqui, mais uma vez, se pode verificar a ampla 
análise de casos cuja intervenção no exterior pudesse refletir um co-
nhecimento alargado no âmbito desta investigação.

Numa segunda fase, após uma análise da categorização de âmbito 
global, avançámos para a observação mais detalhada dos componen-
tes técnicos constituintes dos CE recolhidos. Assim definimos na nos-
sa taxonomia as categorias de utilização de pictogramas, tipografia, 
identidade cromática, materiais e media.
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A presença de pictogramas surge com valores maioritários 55% não 
podendo de qualquer modo ser considerada uma presença massi-
ficada, contrariamente à nossa expectativa inicial. Numa primeira 
etapa, verificámos um grande equilíbrio entre pictogramas próprios 
25% e convencionais (aiga) 24%. No entanto quando estes dados 
são examinados com base na iniciativa pública ou privada, os valores 
assumem comportamentos divergentes, uma vez que a utilização de 
pictogramas assume uma maior utilização, 66% nas iniciativas públi-
cas e 62% nas iniciativas público-privadas.
A utilização dilatada de pictogramas está igualmente presente nos CE 
com carácter efetivo, 63%, contrariamente aos casos de estudo com 
uma durabilidade efémera, 35%.
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Relativamente à presença de tipografia, observa-se uma grande uti-
lização, 83% dos CE, sendo a maior incidência visível na utilização 
de tipografia sem serifa, 70%, em comparação aos 9% de tipografia 
com serifa. Na definição de caixa alta/baixa/mista, verificamos valores 
relevantes na utilização de caixa mista 43%, salientando ainda o fato 
de a caixa alta assumir também alguma expressão, 33%. Quando os 
valores relativos ao uso de tipografia com ou sem serifa são analisados 
sob a categoria da longevidade (CE efémeros/efetivos/mistos) verifica-
mos um valor máximo nas intervenções de carácter efetivo 76%. Na 
análise destas premissas na categoria de localização (interior/exterior/
mista) também apuramos um uso maioritário de tipografia sem serifa, 
sendo 65% nos CE referentes a intervenções no exterior, 88% nos CE 
em exterior/interior e 78% nos CE em ambiente interior.
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Analisando a identidade cromática, verificamos que a utilização de 
preto e branco (P/B) está presente na maioria dos CE com 82%, embo-
ra só em 14% dos casos sejam utlizadas de forma isolada. Verificámos 
ainda que existe uma predominância da introdução de cores quentes 
75% em comparação às cores frias 56%. No entanto, na distribuição 
de combinações cromáticas passiveis de avaliação, as combinações 
mais frequentes são as seguintes: P/B com quentes e frias,35%; P/B 
com quentes, 25%; P/B com 14%; quentes e frias com 115; P/B com 
frias 8%; só cores quentes 4%; só cores frias 2%.
Na decomposição de resultados referentes ao tipo de material, não 
sendo possível obter dados com total precisão, consideramos os da-
dos falíveis para uma análise quantitativa eficaz. Contudo, verificámos 
um uso maioritário de metal, 65%, tinta 77% (pintada ou impressa) 
e polímero 46%, sendo de ressalvar o uso de polímero na própria 
técnica de impressão, podendo assim conjugar os dois valores.

No contexto analítico dos dados relativos aos media/meios, assiste-
-se, a nesta amostra, uma predominância da impressão sob os outros 
meios, com um valor de 79%. Porém, ressalva-se o facto de poderem 
não terem sidas consideradas as gravações pintadas por falta de ele-
mentos técnicos de análise.
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Na abordagem à tipologia de suportes próprios, verificámos uma 
distribuição equilibrada entre a utilização de painel/mupi 21%, totem 
17% e a conjugação dos dois suportes com 15%, sendo a utilização 
de direcionadores apenas de 8% e combinação destes com totem de 
apenas 5%. Nesta avaliação é possível ainda destacar a não utilização 
de suportes próprios.
Numa análise sequencial, avançamos para os suportes afixados, sen-
do que a afixação em suportes existentes preponderante com 32%, 
sendo que as inscrições o pavimento e nas fachadas (em combinação 
com suportes existentes) assumem o mesmo valor de 17%. Isolada-
mente o valor associado à colocação nas fachadas é de apenas 10%, 
bem como fachadas + pavimento.
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Numa terceira fase efetuámos uma subdivisão dos CE em sete cate-
gorias, privilegiando as variáveis mais relevantes no nosso processo 
investigativo. Assim foram definidas as categorias de: Sistemas Ur-
banos; Identidade gráfica (conjugação de pictogramas e tipografia); 
identidade cromática; identidade formal e material; sustentabilidade 
e integração; intervenção efémera; media/meios.

No campo dos pictogramas pudemos analisar as variáveis de utiliza-
ção, destacando a sua aplicação quase totalitária nos CE de sistemas 
urbanos, 93%. Também são maioritariamente utilizados nos CE de 
identidade cromática (67%), nos CE de identidade gráfica (61%), nos 
CE de sustentabilidade e integração (56%) e nos CE de identidade 
formal e material (53%). Com utilização mínima surgem os CE de 
media/meios (13%) e os CE de intervenção efémera (25%).
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Numa analise detalhada à tipologia de pictogramas (aiga/pró-
prios), verificámos também a maior utilização de pictogramas aiga 
nos CE de identidade formal e material (63%), nos CE de sistemas 
urbanos (57%) e nos CE de sustentabilidade e integração (56%).  
A estes valores podemos adicionar a combinação das duas tipologias, 
com valores semelhantes nos CE de Sistemas Urbanos e CE de sus-
tentabilidade e integração, (22% e 21%). Nesta observação ainda foi 
possível verificar a discrepância de utilização de pictogramas próprios 
nos CE de identidade gráfica (73%) comparativamente com pictogra-
mas aiga (27%).
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Numa observação aprofundada à tipografia, verificámos que todas 
as categorias assumem predominância na sua utilização, assumindo 
o valor totalitário nos CE de identidade gráfica, sistema urbano e 
identidade formal e material. Na definição de tipografia com e sem 
serifa, o uso mais frequente é de sem serifa, destacando 93% nos CE 
de sistemas urbanos, 92% nos CE de sustentabilidade e integração e 
89% nos CE de identidade gráfica.

Relativamente à caracterização de caixa alta/baixa e mista, salienta-
mos a utilização maioritária de caixa mista nos CE de sustentabilida-
de e integração (69%), nos CE de sistemas urbanos (67%), nos CE 
de identidade cromática e intervenção efémera (ambos com 56%). 
Destacamos ainda uma maior utilização de caixa alta nos CE de iden-
tidade gráfica.
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No campo cromático dissecámos as componentes de preto e branco 
(P/B) e cores quente e frias. Assim, apurámos o uso totalitário de P/B 
nos CE de sistemas urbanos e identidade formal e material, sendo 
seguido pela sua utilização nos CE de grafismos (94%) e pelos CE de 
sustentabilidade e integração (87%)
Relativamente ao uso de cores quentes atestámos que à exceção dos 
CE de media/meios todas as restantes categorias assumem maiorita-
riamente as cores quentes, com valores entre os 60-92%.
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Na análise aos materiais optámos por não considerar os resultados 
tendo em consideração a dificuldade em determinar alguns dados 
com a precisão necessária.
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Após a categorização realizada sob a taxonomia definida, optámos 
por evidenciar apenas três projetos associados a cada parâmetro di-
ferenciado, remetendo os restantes para análise em anexo, com a 
designação CE.
A sua triagem surge como novo refinamento da pesquisa efetuada 
neste processo investigativo modelado e dinâmico, pelo que foram 
sentidas algumas dificuldades em restringir a escolha a apenas três 
projetos elucidativos da categoria classificativa.
Realçamos, no entanto, que a breve explanação dos vinte e um proje-
tos não corresponde a uma enunciação direta e linear dos parâmetros 
estabelecidos, mas sim a uma enfatização dos valores singulares que 
cada um representou no nosso processo investigativo, fazendo cor-
respondência numérica à tabela em anexo, organizada por ordem 
alfabética.

1.Sistemas urbanos

Evocando os projetos de wayfinding e sinalética, de cariz institucio-
nal, a escolha recaiu sobre 3 projeto distintos pela sua intervenção.

02- LEGIBLE LONDON, Reino Unido
Intervenção pioneira no âmbito do wayfinding, o projeto reúne um 
conjunto de boas praticas, recomendações e padrões estudados nes-
ta investigação, destacando-se primeiramente pela sua designação 
“legible” (legível), assumindo as premissas evidenciadas por Kevin 
Lynch (2003) na intervenção da cidade e no desenvolvimento de ma-
pas mentais por parte do peão. 
“The mental map we build is not strictly geographic, but revolves 
around the relationship between memorable locations and routes 
insofar as they are relevant to our needs.” (Davies, 2007, p.15).
Surge em 2009 como um sistema integrado de comunicação visual 
em múltiplos suportes, nomeadamente totens, sinalética direcional, 
mapas impressos, aplicações digitais. Destacamos quatro fatores 

5.3. 
CONCRETIZAÇÕES 
VISUAIS

Figura 90

Projeto Legible London
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facilitadores de enquadramento do peão no território, nomeadamen-
te: a identidade cromática; o destaque da introdução do grafismo 
com os minutos (assumindo a importância de quantificar a distância 
e o tempo de deslocação); a localização do peão no mapa, através de 
uma correspondência exata (you are here); a orientação geográfica 
do mapa correspondente à visão do peão, quando este olha em fren-
te para o suporte, (heads up map).

48 – CITY OF MERAN, Itália
Projeto de sinalética, implementado em 2016, orientado para peões 
e ciclistas, de onde se destacam uma família de suportes depurados 
na sua forma, constituída por totens, painéis e direcionadores. Real-
çamos ainda a utilização de duas cores nucleares, sendo azul para os 
peões e o vermelho para os ciclistas, fazendo assim a distinção do 
tipo de informação e enquadrando a preocupação com a identidade 
do local de intervenção. Os suportes são ajustados às necessidades 
da cidade, assumindo diversas formas e os pictogramas utilizados são 
baseados nos Aiga, sendo a informação é disponibilizada em bilingue.
Este projeto recebeu em 2016 a distinção Red Dot Design Award.

Figura 91

Projeto City of meran
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53 – EASTBANK ESPLANADE URBAN MARKERS, Estados Unidos 
O projeto de iniciativa pública, implementado em 2002, está integra-
do no Eastbank Esplanade, numa extensão aproximada de 2km ao 
longo da zona ribeirinha e é vocacionado para peões e ciclistas.
Destacamos a integração de uma narrativa histórica, através de fotos 
e textos, com o intuito de estabelecer uma relação com os bairros 
adjacentes. Cada um dos painéis é visto em justaposição com as ima-
gens de históricas do local.
Há aqui uma preocupação de enquadramento dos marcos urbanos 
no sentido em que incorporam os diversos sinais existentes, nomea-
damente luminárias e painéis que contém elementos referentes à his-
tória do território. O projeto é constituído por dezassete painéis que 
narram a história da evolução da zona ribeirinha, proporcionando um 
contexto para melhor compreensão da ligação dos transportes públi-
cos ao território, de forma a criarem cidades habitáveis. Os suportes 
são constituídos por estruturas em aço inoxidável com uma altura de 
seis metros, marcando os treze cruzamentos onde as ruas da cidade 
historicamente encontram a zona de beira-rio. 
Este projeto demonstra o poder do design na estimulação do debate 
público e impulsionar escolhas informadas sobre a futura infra-estru-
tura urbana dos lugares onde moram e trabalham, tendo sido respon-
sável pela alteração do eixo viário previsto para o local. 

Figura 92

Projeto Eastbank Esplanade Urban 
Markers



05 | a definição dos casos de estudo 243

2.IDENTIDADE GRÁFICA

Na definição desta categoria incluímos os projetos que se destacaram 
pelo impacto provocado pela utilização de pictogramas e/ou tipogra-
fia em grande escala. Assumimos aqui a escolha de 3 casos relevantes 
pelo seu impacto e pertinência no espaço envolvente. 

41 – DEAD END#15 HIGHWAY PANEL, Portugal
O projeto do artista plástico João Louro, implementado em 2015, 
surge num contexto de integração de uma rota de arte pública na 
cidade do Porto.
Torna-se pertinente a sua integração nesta categoria pela subversão 
da linguagem gráfica inerente aos sistemas de sinalização atribuindo-
-lhe um novo significado poético, onde as expressões orientadoras e 
ordenadoras dão lugar a obras literárias. 
De acordo com o artista (E05), a utilização da linguagem inerente à 
sinalética representa a facilidade de chegar ao leitor, uma vez que 
por ser simples e concisa possui maior facilidade de apreensão. As-
sim, o autor, aproveitando uma linguagem quase universal absorve o 
“mecanismo de simplicidade de linguagem para o transformar num 
objeto de arte”.
João Louro faz ainda o paralelismo da linguagem da sinalética com 
um vírus, “no sentido em que entra dentro do sistema com facili-
dade”, sendo que, considerando que ela percorre um caminho sem 
interferências, (assumindo que o leitor reconhece o código de comu-
nicação inerente) torna-se uma grande ferramenta para o artista. Uti-
liza assim todo o sistema de sinalética para num determinado instante 
promover “um curto circuito mental” sendo “nesse momento que se 
transforma em obra de arte”.

Figura 93

Projeto Dead End #15 Highway Panels
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64 – LISBON BIKEWAY, Portugal
Este projeto de pista ciclável41, implementado em 2009, assume o 
valor semântico como princípio unificador de trabalho do atelier P-06, 
conforme referido por Nuno Gusmão  (E08).
Assumindo a inspiração no Muro di Sormano, da If design, apresen-
ta-se como um projeto com uma identidade própria, intimamente 
associada ao rio, através da apresentação da obra de Alberto Caeiro 
dedicada ao Rio Tejo.
A intervenção é constituída por inscrições tipográficas e iconográficas 
no pavimento, onde o recurso a stencil em metal permitia a sua ma-
nutenção, por parte do município de Lisboa, o que acabou por não 
acontecer de forma eficaz. 
Em termos cromáticos, a possibilidade de ser uma pista ciclável per-
mitiu a utilização da cor negra, associada ao basalto, material ampla-
mente utilizado no território.
Este projeto distingue-se também pela capacidade de integrar outras 
intervenções não programadas por parte de grafiters, que conforme 
Gusmão refere “acrescenta, não destrói”, surgindo pontualmente em 
fachadas associadas e respeitando a solução existente.
Surge como projeto colaborativo com o arquiteto paisagista João Go-
mes da Silva, sendo o espírito colaborativo, entre áreas do conheci-
mento que se complementam, outra característica fulcral no trabalho 
do atelier. Considerado um trabalho a duas mãos, Gusmão refere “o 
paisagista pôs árvores junto ao rio (algo que a marginal já tinha tido) 
e nos começamos a invadir com as letras.”.

Figura 94

Projeto Lisbon Bikeway / Environmental

41 Nuno Gusmão refere no âmbito da 

entrevista realizada, que a diferença entre 

ciclovia e pista ciclavel está nas exigências 

e normas que a primeira deve cumprir, 

nomeadamente cromáticas, assumindo 

assim a versão menos normativa.
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83 – Koln Bonn Airport, Alemanha
Projeto de Ruedi Baur, implementado em 2005, que se distingue pelo 
carácter iconográfico, tipográfico e cromático não convencional num 
projeto de transportes de grande escala. Assumindo uma linguagem 
gráfica única, surge como projeto pioneiro num contexto conven-
cional, tanto na utilização da iconografia própria, como pela multi-
plicidade de cores fortes e marcantes, mimetizando uma linguagem 
própria de banda desenhada. 
A tipografia SimpleKolnBonn, desenvolvida por Dimitri Bruni, 
permitiu o desenvolvimento dos próprios pictogramas, criando 
uma família de signos coerente e identificativo designada por 
SimpleKolnBonnSymbols. 
É de realçar a dinâmica presente no desajuste intencional dos 
contornos, permitindo uma alusão ao movimento constante vivido 
no espaço concreto do aeroporto.

Figura 95

Projeto Koln Bonn Airport



SINGULARIDADES DA COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA NO TERRITÓRIO | Alexandra Cabral246

3. IDENTIDADE CROMÁTICA

Nesta categoria são inseridos os projetos que podem ser distingui-
dos pela sua cromaticidade singular, como elemento diferenciador 
no espaço onde se inserem, tendo sido destacados 3 propostas dife-
renciadas entre si, sendo a primeira possuidora de uma forte índole 
social, a segunda assumindo-se como diferenciadoras num contexto 
efémero e temporário e a terceira como intervenção provocadora e 
transformadora de um território apenas pela delimitação cromática.

08 SUPERKILEN URBAN PARK, Dinamarca
O projeto institucional, implementado em 2012, na cidade de Cope-
nhaga, estende-se ao longo de 750m de comprimento, encerrando 
em si um carácter visual forte e representativo da diversidade étnica 
presente no bairro. É constituído por três áreas distintas, nomeada-
mente um quarteirão vermelho, um mercado negro e um parque 
verde. A área vermelha, associa as cores laranja e rosa traduzindo 
a atividade e dinâmica atuais, em contraposição com o mercado 
negro no centro, quarteirão no sentido clássico de vizinhança, com 
elementos para convívio e confraternização de onde são salientadas 
as palmeiras vindas da China. A área de cor verde, assume o conceito 
intimamente ligado à fruição da natureza, através da plantação de 
árvores e plantas, dotando o espaço de capacidade para a realização 
de desportos e piqueniques. 
Descrito como integrador de boas práticas urbanas, enquadra obje-
tos de 60 nacionalidades diferentes, com o intuito de representar a 
etnicidade dos habitantes. Cada objeto é identificado por uma placa 
incrustada no chão, com a descrição nas línguas de origem. 
Estão neste projeto incluídos balancés do Iraque, bancos do Brasil, 
uma fonte de Marrocos e peças de mobiliário urbano de Inglaterra, 
suportes publicitários em néon originários de um hotel russo e de 

Figura 96

Projeto SuperKilen Urban Park
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um salão de beleza chinesa. As tampas de saneamento provêm de 
Zanzibar, Gdansk e Paris. 
Ao todo, existem 108 plantas e artefactos, ilustrando a diversidade 
étnica da população local.

47 – JOGOS OLIMPICOS LONDRES 2012, Reino Unido
Colocámos este projeto na categoria cromática, (apesar de poder 
constar em outras categorias),  tendo em consideração o testemunho 
de Richard Hill42 “pink is the new yellow” no âmbito da nossa partici-
pação nas conferências 2012:Dateline London e  Information Design 
Conference 201243. Esta observação direta da apresentação mundial 
do projeto de wayfinding dos jogos olímpicos de Londres 2012 deu 
a oportunidade de verificar quais os desafios para o desenvolvimento 
do projeto singular que irrompe na cidade e interfere nas suas di-
nâmicas. Verificámos a importância da escolha da cor, da utilização 
dos pictogramas reconhecidos internacionalmente (aiga/dot), “tried 
and trusted” e da necessidade de tornar os elementos constituintes 
distintivos e ao mesmo tempo integrados na envolvente. 

Figura 97

Projeto Jogos olímpicos 2012

42 Diretor criativo da Look and Feel e líder 

de projeto de wayfinding pela LOCOG
43 Anexo A02
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68 – BARRAGEM DA BEMPOSTA, Portugal
O projeto desenvolvido pelo artista plástico Pedro Cabrita Reis, no 
âmbito da Barragem da Bemposta, implementado em 2011, surge 
como exemplo máximo da codificação de um espaço pela cor.
Aqui, o autor promove a unificação do território através da interven-
ção monocromática à cor amarelo ocre, maximizando o impacto que 
uma barragem possui ao nível visual.
A cor pretende evocar a cromaticidade da flor maia, giesta abundante 
no território, sendo a nomenclatura da sua intervenção “da cor das 
flores”, que de acordo com o autor “Usar o amarelo para dar uma 
unidade plástica a uma multitude de marcas no terreno, composta 
por casas e casinhas que criam um rendilhado caótico e complexo”.
A iniciativa, ambiciosa na sua força interventiva, procura desta forma 
valorizar o património construído inserindo-a num “roteiro turístico 
que associa o turismo da cultura e da natureza à curiosidade que 
pode levar alguém a visitar uma barragem.“44

 
  

Figura 98

Projeto Barragem de bemposta edp

44 In https://www.publico.pt/portugal/

jornal/edp-quer-a-arquitectura-e-a-arte-a-

tornar-as-barragens-patrimonio-24076745
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4. IDENTIDADE FORMAL E MATERIAL 
(SOFTWARE)

Na caracterização desta categoria foram destacados os projetos que 
possuem capacidade de reconhecimento pela sua unicidade na for-
ma/ou materiais, sendo aqui realçadas 3 propostas que assumem as 
preocupações com integração no espaço, associando-se aos materiais 
e suportes existentes. 

25 – LIDABASHI PLANO, Japão
O projeto destacado, implementado pelo atelier Earthscape em 2009, 
evidencia a utilização do pavimento como suporte de narrativas grá-
ficas gravadas.
Através do desenho de diagramas que se estendem num movimento 
concêntrico à volta de uma árvore, designada de árvore do tempo, 
são narradas histórias relativas à identidade do local ao longo dos 
tempos 
Distinguem-se três narrativas, através de linhas orientadoras que percor-
rem numa grelha demarcada: a primeira conta a história dos samurais, 
da sua vivencia e das alterações que o território sofreu (denominada 
Fujimi Ni-Chome); a segunda descreve a história da cidade de Toquio 
(denominada Edo); a terceira incide nos valores relativos à natureza, 
descrevendo a sua  relação com os humanos ao longo dos tempos.
É demonstrada aqui a capacidade de desenvolver um projeto onde 
a ausência de uma forma tridimensional se assume como sendo a  
principal característica, sendo evidenciada a mensagem e informação 
de uma forma subtil, onde só quem se encontra atento é que a con-
segue decifrar.

Figura 99

Projeto Lidabashi Plano
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55 – DOCKS EN SEINE, França
O projeto, da autoria de Nicolas Vrignaud - B-headroom e implemen-
tado entre 2009 e 2011, surge nesta categoria, tendo em conside-
ração a capacidade de adaptação dos suportes (e suas formas) aos 
elementos estruturais existentes. Este projeto de wayfinding, tem a 
particularidade de possuir todos os elementos constituintes associa-
dos aos elementos construtivos do edificado, assumindo assim uma 
diversidade de formas.
Com uma linguagem minimal e linear, onde os pictogramas surgem 
como sendo quase que um elemento solitário no conjunto informati-
vo, atentamos às pequenas gradações de cores, que se vão diferen-
ciando conforme as alturas a que o peão se encontra.

57 – SMART IDEAS FOR SMARTER CITIES, França
No âmbito das formas e materiais destacamos o projeto publicitário, 
implementado em 2013, que se considera ser integrador de suportes 
facilitadores os peões. 

Figura 100

Projeto Docks em Seine

Figura 101

Projeto Smart Ideas for Smarter Cities
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Com o slogan “if cities were smarter, then life in cities would be 
better”, (se as cidades fossem inteligentes, a vida nas cidades seria 
melhor), o conceito apresentado pela IBM propõe envolver as pessoas 
no desenho e descoberta de novas ideias para tornarem as cidades 
mais inteligentes, sem necessitarem do recurso da tecnologia. 
As formas e materiais surgem aqui numa vertente de desenho de 
equipamento urbano, onde a principal preocupação é a melhoria de 
condições na vivencia da cidade, atenuando as possíveis dificuldades 
no campo das acessibilidades e trazendo alguma comodidade na ocu-
pação do espaço público.
Destaca-se a simplicidade e economia de meios das propostas para 
um banco, um suporte de proteção da chuva e uma rampa, como 
elementos atenuadores das dificuldades presentes na vivencia da ci-
dade. Associada a esta simplicidade de formas está a força cromática 
identitária em cada uma das intervenções.

5. SUSTENTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO

Nesta definição categórica foram aglutinados os projetos que pos-
suem na sua essência preocupações de sustentabilidade, integração 
social e urbana. Aqui evidenciamos soluções que assumem as preo-
cupações na escolha da forma e materiais, na escolha da linguagem 
pictórica e na abordagem monumental da intervenção, respeitando 
os conceitos referentes à integração e sustentabilidade.

51 MAKARA PEAK MOUNTAIN BIKE PARK, Nova Zelandia
Destacamos este projeto universitário, implementado em 2015, na 
área da integração e sustentabilidade tendo em consideração as suas 
preocupações no campo da escolha de materiais uma vez que o terri-
tório onde se enquadra tem um valor natural e paisagístico relevante.
Esta proposta visou dar resposta à preocupação com a legibilidade do 

Figura 102

Projeto Makara Peak Mountain 

Bike Park Wayfinding
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território perante os turistas e desportistas que acedem à montanha.
Assim, é evidente o uso de uma paleta de cores fortes, como elemento 
diferenciador no meio da envolvente. No campo da forma e materiais, 
a aposta foi para soluções simples na composição e desenvolvimento. 
No que refere à informação disponibilizada, verifica-se um conjunto 
de suportes com indicações orientadoras, onde são evidenciados al-
guns conselhos de circulação, procurando assim dar resposta a todos 
os públicos possíveis.
Outro dos fatores relevantes no projeto é a resposta às contingências 
orçamentais definidas no programa, solução que foi resolvida com 
materiais de baixo custo, permitindo uma boa manutenção.

52 – METRO OPPOSITE CAMPAIN, Estados Unidos
Apresentamos este projeto, implementado em 2008 e inserido numa 
campanha institucional, por possuir uma grande preocupação em 
alertar para a utilização de transportes públicos, nomeadamente inci-
tando à utilização do metro. 
Esta campanha aplicada aos transportes públicos e grandes painéis 
publicitários procurava assim incentivar a mobilidade sustentada a 
partir de mensagens simplificadas, através de pictogramas de fácil 
reconhecimento associado apenas a uma palavra. 

Figura 103

Projeto Metro Opposites Campaign
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56 – PARCOURS DES RESCAPÉS, França
Evidenciamos este projeto, implementado em 2006, tendo em con-
sideração a sua capacidade de integração, como memorial e monu-
mento histórico.
Representativo da maior tragédia mineira da Europa, ocorrida no ano 
de 1906, destaca-se pela sequência de totens de grandes dimensões, 
que surgem sob a forma de instalações escultóricas e marcos no terri-
tório, aludindo na sua forma à profundidade da mina de carvão.
Também aqui o uso da cor como elemento diferenciador é utilizado, 
no contraste entre o preto do carvão e o laranja/vermelho.

Figura 104

Projeto Parcours de Rescapés
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6. IDENTIDADE EFÉMERA

Na inclusão da variável de intervenção efémera, pretendeu-se alargar 
a nossa análise projetual a novas perceções sobre a paisagem e a ci-
dade. Assim, destacamos uma intervenção no centro histórico de Vila 
Nova de Gaia, um projeto  associado à consciencialização ambiental 
e um programa resultante de um evento de grande escala.

18 – COELHO GAIA, Portugal
Realçamos o projeto de Artur Silva, Bordalo II, que surgiu, em 2017, 
no âmbito da iniciativa institucional Gaia Todo o Mundo – fórum 
internacional, assumindo-se como uma proposta integrante de um 
roteiro de arte urbana. 
A sua inclusão nesta categoria assume-se pelo carácter perecível da 
sua estrutura e composição, onde, através de material resultante de 
desperdícios diversos, constrói uma peça escultórica anexada a uma 
fachada em ruinas, questionando o ímpeto materialista da sociedade 
através do processo artístico.
Evidenciamos ainda a dupla linguagem cromática diferenciando cada 
face do edifício, sendo uma preenchida com resíduos coloridos e ou-
tra apenas nas tonalidades de preto e branco.

Figura 105

Projeto Coelho gaia
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35 – SCULPTURE BY THE SEA, Austrália
Neste projeto efémero, implementado em 2009, realçamos o forte 
impacto visual apenas com a inteligente aplicação de um material de 
baixo custo a uma vedação já existente.
A proposta tipográfica consiste no aproveitamento físico do local 
para aludir aos erros do passado, citando a obra Alice no Pais das 
Maravilhas de Lewis Carroll, com o simples desenho dos caracteres 
um a um na vedação cuja extensão atingiu os 600 metros. 
Sendo o objetivo a consciencialização para o ambiente, faz referência 
ao parque temático que outrora ocupou o território, (1906-1911) que 
na altura provocou a inutilização da praia onde se instalou.
A relevância deste projeto traduz-se também na capacidade de trans-
formar um espaço existente num espaço detentor de uma mensagem 
efémera impactante.

Figura 106

Projeto Sculpture by the Sea
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80 EXPO 02, Suíça
Este projeto, implementado no âmbito da Expo 2002, é destacado 
pela sua originalidade de comunicação, tanto no uso da forma, como 
na definição do conceito comunicativo.
O programa de wayfinding traduz-se num conjunto de suportes pró-
prios que se evidenciam graficamente por uma imagem ilustrativa de 
aparência naif.
No campo dos suportes é também uma referencia na utilização de 
materiais de cariz efémero, evidenciando o carácter temporário do 
sistema. Aqui é possível distinguir duas tipologias de suportes, no-
meadamente um conjunto de suporte próprios assentes em bases 
circulares, onde a informação é fornecida numa linguagem de banda 
desenhada, sendo a outra tipologia de suportes constituída por um 
complexo sistema de fitas em PVC com indicações direcionais, assu-
mindo uma diversidade de cores.

Figura 107

Projeto Expo 02
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7. MÉDIA/MEIOS

Havendo inúmeras abordagens projetuais que se destacam pelos 
média/meios utilizados em espaço urbano (em contexto público ou 
privado), salientamos nesta exposição apenas 3 casos de estudo que 
se distinguem pela sua pertinência, inovação e exequibilidade.

14 – SMART TACTILE PAVING, Austrália
O projeto Smart Tactile Paving, implementado em 2016 e desenvolvido 
pelo Buro North, sob o slogan “make cities safer by design” foi desen-
volvido por uma equipa multidisciplinar e apresenta uma solução com 
base nas infraestruturas existentes na área envolvente aos semáforos, 
amplamente já utilizada para as pessoas com visibilidade reduzida. 
Com base nos números australianos disponibilizados, e assumindo a 
ordem de grandeza de 3500 peão acidentados, a agência procurou 
disponibilizar uma ferramenta visual que se enquadrasse nos moldes 
de utilização das novas tecnologias. Aqui é realçada a forma com 
estas acrescentaram novas formas de circular na cidade, onde o olhar 
do peão, outrora a um nível elevado, se foca por um período bastante 
mais dilatado ao nível do chão. 
A solução é definida pela implementação de luzes led associadas às 
plataformas de atravessamento de vias, mantendo a coerência cro-
mática simples do verde para avançar e vermelho para parar, sendo 
assim uma extensão dos sistemas de semáforos existentes.
Este projeto assume assim a mudança de paradigma da direção do 
olhar do peão no contexto tecnológico nas cidades.

Figura 108

Projeto Smart tactile paving
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58 – DOMPLEIN, Holanda
O projeto Domplein, implementado em 2010, destaca a utilização de 
luz projetada no contexto de intervenção conceptual na cidade. 
A proposta procura dar forma às visibilidades tangíveis da história de 
Utrecht, cuja história de 2000 anos ainda permanece em pequenos 
resquícios no centro da cidade. Assim, através da luz foi desenhado o 
perímetro das muralhas romanas outrora existentes no local, sendo a 
estas projeções associada informação em suportes metálicos de aço 
cortén.
Esta intervenção destaca-se assim pela sua sensibilização para o co-
nhecimento histórico inerente ao território especifico de Utrecht. 

92 – N BUILDING, Japão
A intervenção exposta, implementada em 2009, representa a possibi-
lidade de camuflagem da mensagem publicitária no espaço público.
Aqui, através da planificação de um Qrcode à escala da fachada do 

Figura 109

Projeto Domplein

Figura 110

Projeto N Building facade
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edifício, permite-se minimizar o impacto de suportes publicitários, 
assumindo-se uma sinalética omnipresente.
Neste caso concreto, foi desenvolvida uma aplicação própria que per-
mitia não só aceder à informação comercial, como também interagir 
com quem se encontrasse no interior do edifício.
No entanto, convém referir que este caso de estudo surge como exem-
plo de potencialização do uso desta tipologia gráfica cuja interatividade 
é assumida sem custos de maior, uma vez que a tecnologia associada se 
encontra apenas no dispositivo móvel que faz a sua leitura. 

No contexto de análise multi-caso, confirmámos a dificuldade em 
selecionar e categorizar os cem projetos recolhidos. Definido o nosso 
plano de ação, através dos parâmetros enunciados, iniciámos o cru-
zamento de dados quantitativos numa análise tripartida.

Num primeiro momento, procurámos definir um enquadramento 
geral através das categorias: iniciativa, década, origem, longevidade/
durabilidade e localização no espaço. 
Como resultados orientadores, não vinculativos, foi possível extrapo-
lar os seguintes pressupostos considerados mais relevantes:
- a responsabilidade que o poder local e institucional assume na inter-
venção visual do espaço público;
- o desenvolvimento e a importância que os sistemas e programas de 
wayfinding e o conhecimento teórico têm vindo a adquirir ao longo 
das ultimas décadas, salvaguardando a capacidade exponencial de 
divulgação atual.
- a crescente importância na cultura visual nacional, que o design de 
informação/ambientes e de wayfinding tem vindo a assumir, nomea-
damente no projetos de cariz institucional;
Convém ainda salientar que a ampla maioria de casos, cuja inter-
venção é efetuada no exterior, permite refletir um conhecimento 
alargado no âmbito desta investigação-ação no contexto do Centro 
Histórico de Vila Nova de Gaia.

Num segundo momento, foram destacadas as premissas de análise 
prioritária que nos possibilitassem uma observação focalizada nas 
componentes das especificidades da forma, particularmente as tipo-
logias de pictogramas, tipografia, identidade cromática, materiais e 
media. Aqui designámos as ilações passiveis de serem interpretadas 
no campo dos pictogramas, tipografia e identidade cromática, que se 
traduzem nas seguintes inferências:
- a utilização de pictogramas assumiu um papel preponderante nos 
projetos de cariz institucional/público e efetivo recolhidos;
- no âmbito da tipografia, verificou-se uma grande utilização de fontes 
tipográficas sem serifa, nomeadamente nos projetos de cariz efetivo e 
de exterior destacados;
- constatou-se o amplo uso do preto/branco num contexto de combi-
nação com cores quentes e frias, sendo que isoladamente assumem 
um valor bastante diminuto.

5.4. 
SÍNTESE CONCLUSIVA
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Num terceiro momento, e após terem sido estabelecidas as sete 
categorias classificativas, privilegiando as variáveis mais relevantes no 
nosso processo investigativo (sistemas urbanos, identidade gráfica, 
identidade cromática, identidade formal e material, sustentabilidade 
e integração, identidade efémera e media/meios) procurámos verifi-
car, num contexto mais pormenorizado, concordâncias visuais e con-
ceptuais que nos permitissem confirmar algumas teorias estudadas e 
algumas considerações de índole empírica. 
Neste sentido, evidenciámos as seguintes deduções especulativas:
- o uso de pictogramas surgiu como quase totalitário nos sistemas 
urbanos, sendo também considerados valores elevados no contexto 
dos projetos de identidade cromática e gráfica;
- a particularidade de uso de pictogramas referentes ao sistema Aiga 
também assumiu valores maioritários nos projetos referentes a siste-
mas urbanos; 
- no contexto tipográfico, a utilização de fonte sem serifa assumiu um 
valor quase totalitário nos sistemas urbanos, no projetos referentes à 
sustentabilidade e integração e à identidade gráfica.
- no campo cromático, apurámos o uso totalitário de P/B no âmbito 
dos sistemas urbanos, identidade formal e material, sendo também 
bastante elevado na categoria referente aos grafismos. Foi analisada 
ainda a prevalência de cores quentes nas sete categorias classificativas.

Após esta caraterização qualitativa, sentimos a necessidade de evi-
denciar alguns projetos no âmbito das concretizações visuais. Assim, 
procurámos três projetos que se evidenciassem nas sete categori-
zações definidas. Neste contexto realçamos projetos que julgámos 
possuírem características singulares, detentores de significado e cuja 
ligação com o território surge quase como uma constante.

Como nota conclusiva, considerámos que a recolha dos casos de 
estudo apresentada e analisada é o reflexo da nossa inquietação no 
âmbito das necessidades conceptuais, formais e territoriais. Esta se-
leção destaca as preocupações com as intervenções urbanas, sociais 
e artísticas que podem estar presentes num território à espera de 
ser percorrido, acreditando que uma intervenção visual num espaço 
produz sempre significado. 
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Figura 111

casos de estudo
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“All audiences have expectations with which they interrogate and 
interact with visual messages – the aim of innovative design is 
to relate to these already familiar forms, and to extend the vi-
sual language used in new and exiciting ways.” (Nobles & Bestley, 
2005, p.94)

Neste capítulo, efetivamos para a concretização formal do projeto/
programa resultante do processo investigativo. Perante a problemá-
tica relacionada com a comunicação visual urbana num território 
concreto, e fazendo uma breve apropriação da expressão retórica da 
invisibilidade funcional de Francisco Providência (2012), progredimos 
para a apresentação expositiva. Procuramos a introdução de elemen-
tos, como indícios visuais (por vezes quase impercetíveis), que assu-
mem a sua visibilidade necessária de forma a auxiliar a orientação de 
um peão num espaço definido, evidenciando as suas singularidades, 
por vezes físicas ou meramente simbólicas.
Na delineação deste projeto/programa investigativo, sob a forma 
de plano estratégico de intervenção aplicado em contexto real, pre-
tendemos evocar um retorno ao singular, através de referências a 
espaços e entidades que inspiram, ou inspiraram a cidade, com o 
intuito de resistir ao anonimato universal, ao território indiferenciado 
e impessoal, já anteriormente referenciado por Ruedi Baur (2004) nos 
capítulos anteriores (cap.1 e 2).
É no campo de ação da cidade, mais precisamente no centro histórico 
de Vila Nova de Gaia, que o projeto se implementa, numa “cidade 
viva que se comunica, se insinua, dando-nos o prazer da partilha, 
proporcionando-nos a possibilidade de a conhecermos nos gestos e 
na atitude que residem na mais profunda da sua essência e se revela 
através da sua imagem.” (Paiva, 2012, p.41) 
Reforçamos aqui o objetivo integrador de uma intervenção conceptual 
e visual num espaço delimitado, vivenciado por inúmeros públicos, 
de forma a produzirmos significados orientadores e dinamizadores, 
através de pequenos elementos de cariz duradouro ou efémero. 
Ambicionamos dotar a paisagem de uma interpretação singular para 
quem percorre este território específico. 

Neste contexto e assumindo a caracterização e taxonomia firmada nos 
capítulos anteriores, prosseguimos com a aplicação dos instrumentos 
metodológicos singulares resultantes deste processo investigativo. 
Para o terceiro vértice constituinte do esquema metodológico, avan-
çamos consequencialmente para o projeto, assumindo-o como um 
plano estratégico de intervenção experiencial de orientação, onde é 
depositado o processo criativo. 
Elaborando ainda o paralelismo com as especificidades dos grafismos 
patentes no capítulo 2, seguimos e adotámos a definição da trilogia, 
grafismos, hardware (suportes) e tipologia de informação.

6. 
A CONCRETIZAÇÃO 

DAS DERIVAS VISUAIS
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“The most important skill for almost everyone in the next de-
cade and beyond will be the hability to create valuable, compel-
ling, and empowering information and experiences for others.”  
(Shedroff in Jacobson, 2000, p. 267)

Na procura de atenuar as fronteiras rígidas entre o peão e a cidade, pre-
tendemos implementar, num conjunto de percursos possíveis ou sim-
ples deambulações, diversas experiências que poderão ser desfrutadas 
a velocidades distintas: turísticos, contemplativos e/ou desportivos. Em 
experiência territorial, o peão será o seu próprio mentor, introduzindo 
metas e velocidade adequadas. Intentamos a criação de estímulos e nar-
rativas auxiliadas pela cor, pelas palavras inscritas nos pavimentos, nas 
fachadas ou em suportes próprios, ao longo de um território carregado 
de história e simbolismo à espera de ser redescoberto e reinterpretado.
Num espaço peculiar, assente numa morfologia estratificada de forma 
singular, surgem pequenos pontos de fuga que nos transmitem a sen-
sação de descoberta de elementos ímpares e inesperados da paisagem, 
que poderão contribuir para a fruição pretendida.  
Procuramos a “sensação de Além” evidenciada por Gordon Cullen 
(2002), onde “é a qualidade, de um certo modo lírica, de algo que está 
ao mesmo tempo presente e sempre fora do nosso alcance: está além 
(...) Para além fica apenas um imenso espaço vazio.” (p.36).
Evidenciamos aqui a possibilidade de reflexão, de perda no tempo, com 
a capacidade de preencher o imaginário com narrativas soltas, escapan-
do à inerente e expectável visita guiada de índole turística e comercial.

“first impressions count – our first encounter with visual form 
gives an instant impression and level of expectation. Once 
we have seen the initial visual form, we anticipate at least a  
part of what we expect to see or hear next”. (Nobles & Bestley, 
2005, p.99)

Relembrando as noções firmadas no capítulo 2 (2.2.2) onde são des-
tacadas as necessidades processuais implícitas na ação do designer, 
e complementando com Nobles & Bestley (2005), deve ser imputada 
ao designer a responsabilidade de desenvolver um projeto acessível 
e inteligível por parte da audiência expectada, para que a mensagem 
específica a transmitir garanta a sua qualidade e adequação no cam-
po da linguagem visual e material.

Importa ainda realçar a importância dada à questão ética, destaca-
da já no capítulo 2 no âmbito das boas práticas (2.1.3) e da análise 
processual do designer (2.2.2) salientada por Gonçalves Guimarães45 
“quem intervém no território tem obrigação de chamar a atenção 
para as questões éticas”.
Neste contexto torna-se premente a valorização das pessoas que  
habitam e gravitam diariamente neste território real, no sentido em  
que se propõe um projeto cuja intervenção não se esgota na visibili- 
dade turística. 
Procuramos com estas intervenções gráficas comunicativas uma abor-
dagem inclusiva de todos os elementos primordiais que constituem o 
património material e imaterial do território.

6.1. 
CONCEITOS 

INERENTES AO 
PROJETO

45 Anexo E03
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Figura 112

Arquivo de autor
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“A cada instante existe mais do que a vista alcança, mais do que 
o ouvido pode ouvir, uma composição ou um cenário à espera de 
ser analisado.” (Lynch, 2003, p.11)

Introduzindo as especificidades projetuais avançamos para a delinea-
ção de um plano estratégico de intervenção, onde extrapolamos o 
campo dos conceitos e efetivamos as intenções.
Cumpre aqui estabelecer as conexões intrínsecas com todos os pres-
supostos detalhadamente estudados, quer no campo teórico, quer no 
campo territorial e, como tal, entramos no campo das escolhas, onde 
as tomadas de decisão orientam e modelam de uma forma dinâmica 
todo o processo criativo.

Na definição estratégica projetual, tornou-se pertinente a materializa-
ção de uma nomenclatura que enunciasse e identificasse o programa/
projeto. Neste contexto descritivo optou-se pela simplicidade de um 
jogo de signos verbais onde a dinâmica do andar a pé é destacada na 
conexão das palavras walk in gaia, assumindo os múltiplos sentidos 
inerentes, walkingaia.

Progredimos consequentemente para a referenciação das especifici-
dades intrínsecas que alicerçam e materializam o projeto.

6.2. 
ESPECIFICIDADES
PROJETUAIS 
WALKINGAIA
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Figura 113

Esquema metodológico
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Em resposta ao nosso modelo metodológico triádico, no campo  
da informação procuramos dar resposta às questões, Para quem? 
Onde? e o quê?
Assim, foi desenvolvida uma análise global aos elementos que inte-
ressavam indicar ou dotar de relevância, foi analisado o púbico alvo 
ao qual era destinado o projeto e, finalmente, foram definidas e ca-
racterizadas, num contexto geográfico real, as localizações a intervir. 

Para quem?
Num contexto territorial excessivamente turístico, +1000000 turistas/
ano46, é da maior importância dar ênfase à identidade do território 
e das suas populações, compostas por habitantes, comerciantes, 
associações locais, entre outros.  Procurámos deste modo, e em con-
sonância com o município, contrabalançar o turismo de massas atual, 
através de intervenções gráficas (ou não) que acrescentem algo à 
visualidade do território, intervindo sem, contudo, destruir a sua raiz 
simbólica, indo de encontro à abordagem de Stavrides (2017) quando 
refere que “no momento em que crias uma espécie de montra para o 
turismo, estás a esvaziar o local, a transformá-lo num espaço apenas 
para consumo. E nem sequer é isso que os turistas mais interessados 
querem: querem ver a cidade, não um parque temático ou um zoo.“

Reforçámos esta visão com a noção de ética patente no discurso 
do historiador e arqueólogo J. A. Gonçalves Guimarães referindo, 
no contexto da entrevista dada47, ser “uma questão de ética” pen-
sar num projeto que contemple mais do que um público turístico. 
Assumindo esta preocupação de inclusão populacional, o projeto 
reflete as vertentes de âmbito turístico (encorajando a descoberta e 
contemplação), de âmbito habitacional (encorajando a aprendizagem 
e contemplação) e de âmbito desportivo/saúde (encorajando a desco-
berta e a atividade física). 

6.2.1 
A INFORMAÇÃO

46 “Atualmente temos mais de um milhão 

de pessoas a visitar as caves do Vinho 

do Porto. Queremos levar os turistas a 

conhecer outros locais, nomeadamente a 

parte alta da cidade, mas também reavivar 

a função cosmopolita do centro histórico” 

Eduardo Vitor Rodrigues in  

http://www.dn.pt/lusa/interior/omar-

souleyman-e-sensible-soccers-presentes-

no-novo-gaia-todo-um-mundo- em-

junho-8496948.html
47 Anexo E02
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Onde?

Na determinação da implementação territorial foi necessário definir 
limites de ação, sendo que nos baseámos nas indicações dadas por 
Kevin Lynch (2003) e complementadas por Mitzi Sims (in Brandão et 
al., 2002). 
Desta forma avançámos com as seguintes ações: a demarcação da 
zona de intervenção, nomeadamente vias / limites / bairros / cruza-
mentos / pontos marcantes; o levantamento fotográfico dos suportes 
(elementos de direção, orientação, informação, identificação, ele-
mentos reguladores e ornamentais) e estruturas existentes (estru-
tura rodoviária, mobiliário urbano, percursos das caves, percursos 
turísticos); o levantamento da estrutura funcional/espacial do centro 
histórico: fluxos e hierarquias, limite de ação, topografia, tipologia de 
usos levantamento das entidades institucionais/privadas relevantes e 
interessadas.

Figura 114

Esquema metodológico público alvo
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Figura 115

Zonas de entrada no território

Figura 116

Intervenções no território
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Tendo em consideração a riqueza de património, a limitação temporal 
do projeto e ainda em consonância com o caso de estudo 02, Legi-
ble London, (onde a Oxford Street funcionou como área de teste), 
foi necessário estabelecer uma delimitação da área, de forma a que 
numa primeira fase de implementação do projeto se pudesse testar e 
avaliar todos os elementos constituintes do programa na sua orgâni-
ca e complexidade.
No entanto, perante a análise dos mapas territoriais e os documen-
tos relativos à operação de reabilitação urbana da ARU do centro 
histórico de Gaia e às dinâmicas de mobilidade, presentes no docu-
mento estratégico, verificámos a importância de alguns pontos de 
passagem, de paragem e com potencial interventivo que existiam a 
altitudes dispersas.
Assim, tornou-se evidente enaltecer a orografia do território, desta-
cando as suas diferentes cotas, através de uma proposta de morfolo-
gia cromática. 

Percursos possíveis

Num primeiro momento optámos pela diferenciação de dois percur-
sos possíveis, distintos na sequência do dia, marcados pelo tempo 
real, criando um real imaginado por cada um, reforçando duas expe-
riências distintas. Assim seria possível deambular por um conjunto de 
trilhos diurnos e noturnos.
O propósito na definição noturna seria a distinção e valorização do 
ambiente visual existente, fortemente marcado pela existência de 
uma tipografia de grande escala, que ilumina, identifica e direciona 
a atenção para as caves de vinho do porto, respeitando a morfologia 
do território e evocando um tempo passado de movimentações his-
tóricas que se fecham ao cair da noite.
Acresce a este ambiente, imbuído de um forte cariz histórico, a pos-
sibilidade de observação da imagem única da cidade do Porto como 

Figura 117

Hipsometria ORU
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que se de uma cascata são joanina se tratasse, de acordo com as 
palavras cantadas de Carlos Tê.48 O propósito maior seria a evocação 
imagética mimetizada de um teatro encerrando a cena, através do 
cair do pano/noite.
No entanto, numa análise concreta das reais possibilidades fomo-
-nos deparando com as inúmeras contingências passiveis de serem 
colocadas. Ao analisarmos a malha urbana existente,49 verificou-se 
a ausência de movimento habitacional no território. Neste sentido, 
destacamos a segurança, como um dos valores cruciais para o de-
senvolvimento de um projeto de wayfinding. destacado por Passini 
(Zwaga et al., 2004). Desta forma, têm que ser antecipadas todas as 
questões de confiança para que essa deambulação se concretize de 
uma forma tranquila e fluida.
Procura-se uma intervenção de cariz observatório, que realce e dina-
mize a movimentação pedonal com um objetivo contemplativo e que 
permita uma constância emocional onde a desorientação não molde 
a perceção do território de forma negativa. 
Para tal, foi excluída esta hipótese num plano próximo de atuação, 
não deixando, contudo, de ambicionar que essa possibilidade se rea-
lize num contexto efetivo.

48 “Quem te vê ao vir da ponte És cascata, 

são-joanina

Erigida sobre o monte

No meio da neblina. “

Porto Sentido, Rui Veloso
49 Documentação em anexo D03

Figura 118

Oru proposta percursos pedonais
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O quê?

A informação recolhida no âmbito territorial e histórico produziu um 
arquivo documental cuja extensão não é passível de representar, pelo 
que houve necessidade de restringir os dados compilados por áreas 
de intervenção estratégica, resultantes do processo de análise, sendo 
posteriormente validados no âmbito das entrevistas efetuadas.
Neste parâmetro, o processo foi de algum modo circular, uma vez 
que se tornava importante definir a intervenção no espaço físico, de 
forma a selecionar conteúdos. Em simultâneo existiam conteúdos 
fulcrais para a definição do projeto que implicavam a redefinição dos 
locais a explorar. 
Perante esta restrição, e sendo um projeto assente na descoberta his-
tórica e territorial, foram definidos eixos sobre os quais considerámos 
fundamental intervir conceptualmente, nomeadamente à cota alta a 
área do Castelo e General Torres, à cota média a envolvente à Rua 
Serpa Pinto e Rua Barão Forrester, e à cota baixa a área de implanta-
ção do estaleiro e a área circundante à associação dos Mareantes do 
Rio Douro.
Assim, avançámos para a focalização de conteúdos, inspirados pelas 
figuras marcantes e lendárias do território, optando por não introdu-
zir a temática associada aos armazéns de vinho do Porto, seguros que 
essa informação está amplamente representada, quer no interior de 
todos os estabelecimentos associados ao turismo, quer no exterior, 
através da inúmera sinalética existente para o efeito.

Figura 119

Conexões das intervenções no território
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Intentámos evidenciar um programa de wayfinding integrado, onde a 
opção pictórica, a tipografia escolhida e a definição cromática trans-
pareçam uma unicidade onde a coerência e linearidade possuam a 
capacidade de distinção num território impregnado de história, sem 
que lhe seja retirado significado. Procurámos corresponder a algumas 
exigências evidenciadas, aumentando a legibilidade do espaço e das 
suas singularidades, por vezes ocultas ou simplesmente desconheci-
das, respeitando metodologicamente as premissas já enunciadas no 
capítulo quatro.

Num preâmbulo introdutório às formas concretas, enunciamos os va-
lores de coerência visual, uniformização, simplicidade e redundância, 
com o intuito de conferir validação teórica às propostas futuras.

6.2.2. 
OS GRAFISMOS

Figura 120

Esquema metodológico dos meios

disponibilizados
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Coerência visual e uniformização

“As a designer, you have to think in time and see things in se-
quence. You have to see information as a narrative form”. (Mijk-
senaar in Baer, 2008, p. 204)

Ressalvamos que o peão deve usufruir de uma navegabilidade por 
entre a informação de um modo inato. Como tal, ao serem criar 
templates, imagens uniformizadas é promovido o enfoque no seu 
conteúdo, uma vez que já está familiarizado com o layout.

“Templates provide a structure to help people organize informa-
tion. You’re saying, “Don’t change the font. Think about the mes-
sage instead”. (Baer, 2008, p.196)

Antoni Remesar (Brandão e Remesar 2000) classifica como obrigatória 
a criação de conforto visual, de modo a contribuir para uma vivência 
positiva do meio urbano e para a afirmação do espaço de informação 
onde surgem um sem número de inter-relações. 
Defendemos, em concordância com o autor e com Ruedi Baur (2012) 
que um programa de wayfinding deve traduzir-se numa expressão ativa 
de identidade, considerando que este não se esgota nem se limita na 
indicação de direções, na resolução problemas de circulação e comuni-
cação. Deve sim ambicionar e permitir o diálogo do peão com o espaço 
envolvente, tornando-se parte integrante da sua vida quotidiana. 
Realçando que o sincronismo entre informação verbal e pictórica é 
essencial para que a focalização da atenção se traduza numa boa 
utilização e na maior facilidade de construção de um mapa mental 
destacámos na nossa planificação o equilíbrio entre a dicotomia 
simplicidade/redundância. 

Simplicidade versus redundância

Nesta medição de forças entre os dois princípios contrastantes de 
simplicidade e redundância, confirmámos que estes devem ser am-
plamente medidos e minuciosamente estudados de acordo com Mol-
lerup (2013). 
O conceito de simplicidade, e corroborando a análise do autor acima 
referido, é evidenciado pela definição de princípios presentes na es-
colha criteriosa dos elementos constituintes, na seleção da tipologia 
de signos e na definição número de tamanhos, tendo sempre como 
objetivo principal a legibilidade e facilidade de circulação através de 
clareza de comunicação, evitando assim a complexidade e densidade 
de informação disponibilizada. 
Para além da importância da simplicidade na abordagem estética, 
enfatizámos a sua importância no campo da materialidade, onde a 
análise de custos, manutenção e contingências associadas assume 
um papel primordial no desenho de um projeto.
O conceito de redundância assume nesta relação dicotómica a neces-
sidade de repetição de informação, por vezes supérflua, mas essencial 
para que haja uma apropriação eficaz dos códigos visuais e formais 
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inerentes à compreensão de todos os elementos de um programa de 
wayfinding. Há aqui a necessidade de criar uma linguagem visual e 
física coerente pela sua repetição, assumindo aqui que nem toda a 
informação redundante é inútil, pode ser apenas supérflua.

Linguagem pictórica

Ao longo deste percurso investigativo, a definição da linguagem pictó-
rica demonstrou ser uma das questões mais inquietante de todas, no 
sentido em que procurávamos respostas à universalidade visual atual. 
Percorremos um trajeto ambíguo entre a vontade de diferenciação 
de uma linguagem estabelecida, ausente na comunicação da singu-
laridade que representa, aspeto evidenciado por Ruedi Baur (2012) 
e por Francisco Providência (2012) e a necessidade de eficácia na 
comunicação proposta.
 
No entanto, perante uma profunda análise às necessidades intrín-
secas que um pictograma encerra em si, validámos a enunciação de 
Calori & Vanden-Eynden (2015), nas dificuldades de criação de um 
vocabulário pictórico de raiz, nomeadamente o tempo, validações 
necessárias e a possibilidade de este não ser tão compreensível como 
os existentes.
Perante este facto, relembramos ainda a definição enunciada por 
Nuno Gusmão50, no sentido em que é mais fácil arriscar num meio 
controlado (interior) do que num contexto exterior, onde há sempre 
a necessidade de manter o sentido de compreensão para um maior 
público possível.  
Validámos ainda esta analise através dos casos de estudo realizados, 
onde a utilização de pictogramas estabelecidos (AIGA) assume valo-
res bastante superiores em contexto exterior.
Legitimámos deste modo a escolha da linguagem pictórica do pro-
jeto, assumindo as contingências temporais para desenvolver um 
conjunto de signos que permitisse igualar a eficácia dos sistemas já 
amplamente validados, conforme exposto no capítulo 2.
Assumimos assim um léxico pictórico detentor dos princípios de 
simplicidade, claridade e coesão, evidenciados por Satué (2001) e 
Mollerup (2013), capaz de comunicar a estratégia que definimos para 
a observação do centro histórico e dos seus meandros.
 
Com base nesta escolha houve apenas necessidade de acrescentar 
novos símbolos que se adequassem às necessidades inclusivas que 
procurámos colmatar, nomeadamente a introdução da referência à 
comunicação gestual e no âmbito da mobilidade condicionada51.

50 Anexo E08
51 No entender de Mário Alves (E07) 

o veiculo com maior relevância desta 

época é a mala de viagem, tendo em 

consideração a mudança de paradigma na 

mobilidade.

Figura 121

Ícones mobilidade condicionada
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Linguagem tipográfica

De acordo com Gibson (2009), havendo uma necessidade de enqua-
dramento da escolha da fonte tipográfica com o objetivo e propósito 
do seu uso, optámos por efetuar uma escolha amplamente validada 
e testada, indo de encontro com as indicações sugeridas por João 
Neves52 no sentido de se elegerem grafismos já consagrados e expe-
rimentados em contexto real.
 
Tendo em consideração o estudo efetuado, e não havendo capaci-
dade de desenvolver uma fonte tipográfica, conforme sugestão dada 
por Henrique Cayatte, no âmbito das 24h inclusive design challenge53, 
avançámos para uma escolha em conformidade com as definições e 
preocupações analisadas por Joan Costa (1989), Enric Satué (2001) , 
David Gibson (2009), José Allard (2009) e Per Mollerup (2013). Estes 
autores, considerando algumas fontes tipográficas mais apropriadas 
à aplicação em programas de wayfinding e sinalética, destacam a Hel-
vética, a Frutiger e a Univers, de acordo com a definição de padrões 
visuais aos quais devem dar resposta, nomeadamente a adequação 
formal, a longevidade estilística, a legibilidade, de acordo com o evi-
denciado e detalhado no ponto 2.3. 

FRUTIGER, a escolha

“the best choice for legibility in pretty much any situation” (steve 
matteson, 2013, in http://typecast.com/blog) 

 “When comparing the other similar typefaces to Frutiger such 
as Helvetica or Gill Sans, one main difference we noticed was 
that Frutiger was able to give clarity while still maintaining a 
‘fluid’ non-mechanical structure and that actually gave it a hint 
of personality. Allowing it to be personable and we termed it a  
service-oriented typeface; giving clarity without seemingly shou-
ting or give an order to the reader.”  (in https://frutigerblog.wor-
dpress.com)

Segundo alguns autores como Erik Spiekermann, e Steve Matteson 
(2013) a Frutiger é considerada a melhor fonte de sempre, atendendo 
à sua legibilidade e versatilidade.
Esta fonte tipográfica sem serifa, pode assumir diversas datas uma vez 
que surge na sequência do projeto tipográfico para o Concorde nos anos 
60, mas só é efetivamente implementada com a presente designação 
em 1976, após Adrian Frutiger e André Gürtler terem desenvolvido, ain-
da no ano de 1970, a fonte tipográfica, Roissy, adequada às exigências 
específicas de legibilidade na sinalização do Aeroporto Charles de Gaul-
le e posteriormente ter sido encomendada a representação impressa da 
mesma. A versão finalizada surge assim com preocupações acrescidas 
de visibilidade à distância, em movimento e contemplando pequenas 
dimensões, servindo de influência para as fontes tipográficas sem serifa. 
Reforçando a preocupação com a legibilidade da fonte tipográfica, 
corroboramos a diferenciação descrita por Steve Matteson, quanto 

52 Anexo E06
53 A01 http://designincludesyou.

org/?projects=24-hr-inclusive-challenge-

gaia-2011

 Figura 122

Escolha tipográfica
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ao termo legibilidade e leitura, readable , sendo que, no plano das 
traduções se perde um pouco o valor intrínseco da expressão. Neste 
sentido, enquanto a capacidade de leitura pode evidenciar um estado 
físico, como cansaço, capacidade de entrosamento ou distração, a 
capacidade associada à legibilidade pode ser considerada mais men-
surável, tendo em conta a rapidez de leitura e distâncias associadas. 

“You could call it a style, a personal form convention, that I can’t 
encapsulate; neither can I say, without difficulty, where it actually 
comes from. A mixture of the cross between the two personalities 
who were my teachers, and of course, my personality in there 
somewhere. A mix. And the luck, that the mixing of the Germanic 
with the Latin produced such a personal expression”. (Frutiger in 
Osterer & Stamm, 2014, p.23)

Recordando as especificidades tipográficas enunciadas no capítulo 2, 
verificámos algumas das preocupações formais e estéticas, presentes 
nesta escolha, assumindo as prerrogativas inferidas pelos autores 
acima referidos.
Assim, comprovámos, através de testes de legibilidade54, que as le-
tras são diferenciáveis entre elas, de forma a que não haja lapsos 
de leitura; os diferentes estilos e espessuras também são claramente 
diferenciados, correspondendo à hierarquia da informação, devendo 
ser evitado o itálico e o negrito.

Relativamente ao tipo de letra, maiúscula (caixa alta) ou minúscula 
(caixa baixa) optou-se por uma solução mista, conforme a indicação 
de Allard (2009) e Mollerup (2013), reforçada pela validação analítica 
efetuada aos casos de estudo observados e dissecados no capítulo 5. 
Assim, optou-se pelo uso de maiúsculas nas iniciais e minúsculas nas 
restantes, tendo em consideração a sua facilidade de leitura, uma 
vez que estas são menos impactantes e ao fornecem mais detalhes 
promovem uma melhor leitura. 
 
As palavras em letras maiúsculas são apenas utilizadas para a diferen-
ciação de elementos distintivos maiores, tal como a identificação dos 
locais, associados aos marcos de referência.

Assumimos ainda aqui a utilização de um sistema bilingue, validando 
a indicação de Mollerup (2013), na sua utilização em equipamentos 
ou espaços de grande fluxo, tendo em consideração o enquadramen-
to turístico vigente.

54 Anexo Q03
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Linguagem cromática

Assumindo a reflexão evidenciada no ponto 2.3.4, avançámos para a 
definição cromática do projeto. Aqui ponderámos o seu uso, tendo 
em consideração a sua força identitária (Costa, 1989; Gibson,2009), 
de forma a conseguirmos um equilíbrio entre a visibilidade da infor-
mação e a preponderância que o suporte deverá assumir.

Neste contexto há aqui uma necessidade de subdividir a sua utiliza-
ção, mais concretamente na diferenciação entre a cor do suporte e a 
cor constante na informação disponibilizada.
Na definição cromática do revestimento do suporte, procurámos a 
máxima integração e o mínimo impacto dos suportes na paisagem, 
assumindo-se uma base cromaticamente neutra, aludindo a uma 
abordagem sintaticamente reduzida. 
Nesta definição da neutralidade da cor, está a preocupação não só 
com os elementos estruturais envolventes, nomeadamente o uso da 
pedra e metal, com também com a linguagem cromática patente na 
toponímica existente. Assim procurámos dotar os novos suportes 
coerentes em articulação com as placas identificativas que enunciam 
a toponímia do centro histórico. Estes suportes, desenvolvidos pela 
empresa ieta design55, tornaram-se deste modo condicionadores 
da cor definida, indo de encontro com as valências previstas para a 
definição cromática, assumidamente marcadas pela integração num 
espaço concreto identificado pelo uso da pedra e do metal.
Na definição cromática dos elementos informativos surge como 
elemento pontual que corresponderá a uma codificação especifica  
e estruturada, que realça a informação pertinente, sendo excecio-
nalmente utilizada de forma persuasiva nos marcos identificativos  
do território56.

Figura 123

Identidade cromática

55 http://www.ietadesign.pt/PT
56 Designados de landmarks por Kevin 

Lynch (2003)
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Definição da trilogia cromática

Em consonância com as definições destacadas no ponto 2.3.4, a co-
notação amplificarem a sua legibilidade e a sua memorização, não 
perdendo, no entanto, o sentido de coerência inerente. 
Para tal, definimos um conjunto triádico de cores que, na sua com-
plementaridade, refletem um dos elementos singulares do território, 
a sua morfologia. 
Assim, assumindo uma proximidade aos códigos usados nos trilhos 
pedestres identificámos, através de mapas baseados na altimetria do 
território, três áreas distintas, representantes de três cotas, que são 
identificadas cromaticamente. Esta subdivisão tripartida foi definida 
de acordo com a seguinte lógica conceptual:
- a cor azul corresponde ao primeiro plano demarcado pela altitude 

compreendida entre os 0-10m, sendo a sua associação ao ele-
mento água.

- a cor verde limão corresponde ao segundo plano demarcado pela 
altitude compreendida entre os 10-50m, e na sua ambiguidade 
entre verde e amarelo permite a associação a um plano inter-
medio sendo também um fator distintivo para a perceção visual 
daltónica.

-  a cor magenta corresponde ao terceiro plano demarcado  
pela altitude acima dos 50m, sendo a sua associação ao ele- 
mento máximo de contemplação, aludindo ainda à malha visual 
constituída pela singularidade dos telhados do edificado do  
centro histórico.

Figura 124

Trilogia cromática
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Figura 125

Análise altimetrias (ortofotomapa e

imagem Google Earth)
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A concretização formal

É no desenho da forma que se torna evidente a retórica da invisi-
bilidade funcional de Providência (2012), uma vez que também de 
acordo com Per Mollerup (2013) e David Gibson (2009) devemos 
assumir a solução ideal como sendo o balanço entre o mínimo de 
suportes possível, tendo em consideração o impacto visual, a garantia 
de eficácia, visibilidade e reconhecimento, aliado aos custos de manu-
tenção, à “robustez ao vandalismo, à humidade e à degradação UV” 
(Providência, 2012, p.172).
Um bom projeto deve assumir o planeamento como elemento primei-
ro, tal como analogamente deveria ser sempre para uma cidade, um 
quarteirão ou um grande edifício, segundo Mollerup (2013).
Consequentemente evidenciamos a exposição de Antoni Remesar 
(Brandão & Remesar, 2000) quando menciona que os suportes dire-
cionais devem antecipar hesitações de decisões, uma vez que todo o 
sistema visual de orientação deve assegurar um bom uso do espaço 
pela generalidade do utilizador. Defende a demarcação de zonas dife-
renciadas, a hierarquização de tipos de percursos, a criação de ícones 
para áreas específicas, monumentos, serviços, vias, de forma a evitar 
dificuldades de navegação em meios desconhecidos. Com o intuito 
de garantir uma maior legibilidade, é considerado necessário antever 
a reflexão dos materiais e o tempo de compreensão por parte do 
utilizador, para que lhe sejam apresentadas as informações essenciais. 
Desenvolvemos neste âmbito uma breve exposição de algumas carac-
terísticas tidas em consideração.

Definição no território

Na definição dos suportes, o território assume um papel primordial, 
uma vez que as suas texturas distintas promovem ou não a integração 
de elementos exteriores. Assim, realçamos a identificação das carac-
terísticas físicas determinantes expostas por Lynch (2003), ao referir 
as “continuidades temáticas, que podem consistir em variantes de 
componentes inumeráveis: textura, espaço, forma, detalhe, símbolo, 
tipo de edifícios, costumes, atividades, habitantes, estado de conser-
vação, topografia.” (p.79)

Pontos de referência/ landmarks 

Na análise aos pontos de referencia ou marcos visuais existentes no 
território identificamos num olhar imediato a Serra do Pilar, as pontes 
e o teleférico. 
Corroborando a definição de Mollerup (2013) um marco de referência 
deverá assim conter visibilidade, tornando-se um elemento distintivo 
no seu contexto, passando a ser alvo de referências faladas. 
Como tal, com base no projeto estratégico definimos três locais que 
deveriam assumir essa iconicidade no território, tendo em considera-
ção a sua história e importância, sendo dois à cota alta, área do cas-
telo e Estação de General Torres, e num plano à cota baixa o Estaleiro.

6.2.3. 
HARDWARE
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Definição de grelha
No campo da composição procurámos enquadrar algumas das carac-
terísticas identitárias do território analisado à nossa estrutura triádica, 
já implementada na identidade cromática.
Assim, partindo da malha territorial do espaço, destacámos as seme-
lhanças compositivas com os telhados, as janelas, as escadas, o pas-
sadiço, as estruturas associadas ao estaleiro, à orgânica do teleférico 
e até à disposição organizativa da antiga ponte das barcas.
Como resultado, assumindo a depuração das diversas formas enuncia-
das, assumimos uma grelha de forte índole geométrica regular onde 
as inclinações a 45º assumem a dinâmica presente na planificação da 
mancha visual das coberturas do edificado do centro histórico.

Figura 126

Grelha letras soltas
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Figura 127

Grelhas compositivas
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Preocupações inclusivas

Considerámos fundamental, desde o início do desenvolvimento pro-
cessual, a integração de elementos facilitadores que permitissem uma 
divulgação inclusiva de toda a informação disponibilizada. 
Através do envolvimento nas 24h de design inclusivo que decorreu em 
2012 no Centro Histórico de Gaia57, houve uma sensibilização para 
as dificuldades sentidas pelas pessoas que sofrem de surdez. Como 
consequência dessa participação e da análise de Passini (Zwaga et al, 
2004) sobre a inclusão no processo de wayfinding, consideramos de 
extrema importância a facilitação de uma plataforma digital para que 
toda a experiência visual possa ser relatada por língua gestual.
 
Neste âmbito, reafirmando que a proposta de intervenção possui 
preocupações orçamentais, enquadramos os fatores vocacionados 
para a integração de linguagem gestual a um sistema aplicativo (app) 
que providencia a comunicação efetiva com o seu utilizador, no âm-
bito das definições disponibilizadas pela Aiga58.
Nesta continuidade também foi analisada a inclusão das necessidades 
dos utilizadores cegos e amblíopes. Assumindo que todos os suportes 
serão possuidores de wi-fi, é proposta uma aplicação que permite a 
disponibilização de todas as informações associadas.

A definição da materialidade

Na sequência de todo o trabalho investigativo assente na visão ca-
leidoscopal da tripartição de conceitos, assumimos aqui também a 
definição de três planos: 1. o plano dos suportes próprios; 2. o 
plano dos suportes afixados em elementos e estruturas existentes; 
3. o plano das inscrições no pavimento, fachadas e coberturas;

Figura 128

 App inclusiva.

Access for deaf or hard of hearing.

57 Anexo A01
58 Disponível em http://portfolios.aiga.

org/gallery/47758569/Access-for-Deaf-or-

Hard-of-Hearing-(ADHH)
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Figura 129

Planificação geográfica das 
intervenções



06 | a concretização das derivas visuais 289

1. Plano dos suportes próprios, onde se inserem todos os suportes 
com estrutura autónoma, de acordo com as definições exploradas no 
capítulo 2, nomeadamente totens59 e postes indicadores.
Neste contexto, e fazendo reverter toda a investigação com base 
na análise dos casos de estudo e estado da arte, definimos soluções 
que encerrassem na sua forma a neutralidade exigida num contexto 
paisagístico de relevante valor histórico contendo, no entanto, por-
menores que traduzam a singularidade do lugar. Assumimos também 
pormenores cromáticos que se evidenciem pontualmente, com a am-
bição de se fazerem notar na envolvente, como elementos de breve 
sinalização, orientação e produtores de sentido a quem percorre o 
espaço.

Totem

Na definição formal do totem determinamos a sua largura com base 
na dimensão das placas toponímicas existentes (0,54m) de forma a 
haver coerência formal e visual, tendo em consideração a sua existên-
cia e consolidação visual no território.
Estes suportes, em determinadas localizações, assumem dois rasgos 
que permitem a observação trespassada na sua forma. Esses rasgos 
evidenciados a duas alturas promovem uma observação condiciona-
da, evidenciando algum pormenor paisagístico singular, que de outra 
forma poderia passar despercebido. Nesta definição formal foram 
contempladas duas alturas, assegurando a visibilidade de um peão de 
cadeira de rodas, ou crianças. 
Os totens surgem aqui com duas dimensões, tendo em consideração 
a intenção proposta para o local. 
Podem assumir um carácter apenas informativo ou demarcadamente 
a função de marco visual, representativo de algo singular no territó-
rio. No segundo caso, são identificadas as três situações descritas nos 
pontos de referência, nomeadamente a inserção na área do castelo, 
na Estação de General Torres e no Estaleiro junto à marginal ribeirinha.
A estes suportes é associado a seguinte codificação:
-S1 –totem xl , usado no contexto de marco visual 
-S2 – totem , usado apenas no contexto informativo

59 Dispositivo ou painel vertical, mais 

alto que largo, geralmente em forma de 

coluna e com altura humana, destinado a 

sinalética, publicidade ou interação com 

utilizadores (ex.: totem emissor de senhas; 

totem informativo), in Priberam dicionário.
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Postes indicadores
A inclusão desta tipologia de suporte prende-se com a necessidade 
de apresentar informação de forma minimal ao longo do território, 
quando não haja condições de a colocar em suportes existentes.
Nesta tipologia não está prevista a indicação de texto, apenas a colo-
cação de pictogramas e numeração.
Conceptualmente poderá ser associada ao próprio mastro dos barcos.
A estes suportes é associado a seguinte codificação:
-S3 – poste , usado no contexto orientador

Figura 130

Totens e poste
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2. Plano das inscrições no pavimento, fachadas e coberturas, onde 
se enquadram as intervenções gráficas sob o formato de stencil ou em 
vinil com acabamento envernizado, bem como as intervenções projeta-
das. Também neste plano foram analisadas as intervenções visuais que 
consideramos possuírem relevância visual e conceptual, nomeadamente 
as intervenções que introduzem um valor poético ao território, incenti-
vando à fruição e contemplação ao longo de um percurso. 
Aqui, são também inseridas as inscrições pintadas, serigrafadas 
ou coladas em suporte existentes, nomeadamente em postes de 
iluminação. Esta escolha assume-se com um duplo sentido económico, 
nomeadamente visual e orçamental, uma vez que visualmente há 
uma minimização de suportes no espaço físico, (que contém em si 
já inúmeras estruturas publicitárias, direcionais e sinalizadoras) e em 
termos orçamentais, assumindo um projeto de baixo custo, quanto 
menos suportes e estruturas forem efetuadas, menor o valor global 
da intervenção.

Inscrições no pavimento

Aproveitando a nova forma de olhar a cidade, através do olhar incli-
nado e focado no ecrã, conforme validado no caso estudo 14 “smart 
tactile paving”, procuramos dar informações direcionais, históricas 
ou simplesmente contemplativas, no pavimento.
As técnicas utilizadas para esta tipologia de inscrição assumem duas 
possibilidades:
Stencil, técnica de inscrição no pavimento preferencial quando não 
há necessidades cromáticas exigentes, tendo em consideração que é 
feita através de pintura direta no pavimento com aplicação de moldes 
que condicionam a sua forma, sendo uma solução de baixo custo de 
produção e manutenção.
Vinil, sendo esta tipologia de aplicação baseada na colocação de vinil 
adesivo recortado, ao qual é posteriormente aplicada uma, ou várias 
camadas, de verniz sintético no sentido de proteger e amplificar a sua 
resistência ao uso. 
A estas inscrições é associada a seguinte codificação:
-i1 – inscrições no pavimento , usado no contexto orientador ou 
contemplativo.

Inscrições na fachada

Após levantamento fotográfico e atestando com a análise dos dados 
relativos ao edificado da área de intervenção60, verificámos a quanti-
dade de construções em ruinas ou estado de conservação degradado 
e considerámos pertinente contemplar no projeto possíveis interven-
ções gráficas que, sempre num registo efémero, introduzissem algo 
que potenciasse a vontade de observar atentamente o território (caso 
estudo 33/74/92). 
A estas inscrições é associada a seguinte codificação:
-i2 – inscrições na fachada, usado no contexto contemplativo ou 
institucional.60 Anexo D03
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Inscrições na Cobertura

Associado ao miradouro natural amplamente conhecido que se assu-
me à cota alta, onde se insere a Serra do Pilar e o Jardim do Morro, 
o Teleférico de Gaia (conforme já indicado no ponto 3.4), veio pro-
mover e amplificar a vista aérea do edificado do Centro Histórico. 
Assim, procurou-se definir uma intervenção que evidenciasse a malha 
ortogonal ligeiramente desalinhada constituída maioritariamente 
pelos armazéns centenários, dando voz a preocupações com a sua 
conservação ou apenas introduzindo um fator inesperado a quem 
observa o território. 
A estas inscrições é associada a seguinte codificação:
-i3 – inscrições na fachada, usado no contexto contemplativo ou 
institucional.

Projeções efémeras

Procuramos criar dinâmicas visuais que evidenciem os traços iden-
titários e singulares do território, sem, contudo, interferir de forma 
permanente num contexto visual marcado pela autenticidade que 
foi perdurando ao longo dos tempos. Assim, e num contexto de ex-
periência, pretende-se promover um conjunto de intervenções tem-
porárias, vincadamente visuais, tipográficas e iconográficas, sempre 
através do uso da grande escala, podendo associar-se à tipografia 
existente das caves.
Assumem-se aqui as intervenções agregadas à projeção de cinema ao 
ar livre, videomapping e projetos artísticos cinéticos, em colaboração 
com coletividades locais e meio acadêmico. 
Estas intervenções estão previstas no projeto da ORU61 não tendo sido 
possível concretizar nenhuma em particular em tempo útil, tendo em 
consideração as diferentes instituições agregadas ao projeto.
A estas inscrições é associada a seguinte codificação:
-i4 – projeções efémeras, usado no contexto contemplativo ou 
institucional.

61 Projeto de Operação de Reabilitação 

Urbana
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3. Plano dos suportes afixados, onde se evidenciam as estruturas 
associadas a fachadas ou muros, possuidoras de uma valência de 
descanso, de comunicação, ou apenas refletoras, nomeadamente os 
suportes de apoio, os suportes comunicativos e os suportes refletores. 
No âmbito da investigação verificou-se que sendo a morfologia 
acentuada e as faixas etárias, de residentes e turistas, elevadas, há 
uma colocação diminuta de suportes de descanso nas zonas mais 
elevadas. Neste contexto, a vasta investigação ao longo deste pro-
cesso doutoral, permitiu estudar algumas soluções, no contexto do 
mobiliário urbano, que permitem garantir uma boa orientação e uma 
melhoria de fruição do espaço público. Aqui destacamos a definição 
de Francisco Paille (2017), quando na definição dos 10 fatores de 
êxito para um espaço urbano realça que “la gente quiere permanecer 
en un lugar, solo es cuestión de ofrecerle asientos”62.

Figura 131

inscrições no pavimento 

62 Nesta abordagem salienta o fato de 

um local necessitar de ser amigável, 

considerando que a evidência de que 

pessoas atraem mais pessoas permite que 

esta redundância se traduza na sensação 

de mais segurança, assumindo-se assim o 

espaço mais atrativo, com capacidade de 

contemplação mais prolongada no tempo. 

(Paille, 2017)
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Suporte de apoio

A inclusão desta tipologia de suporte afixado prende-se com a mor-
fologia que o território apresenta. Assim, e recordando as necessi-
dades que um espaço publico deve conter referidas por Francisco 
Paillie (2017) tornou-se uma necessidade premente a sua inclusão no 
projeto estratégico.
Nesta tipologia está prevista inclusão de texto e indicações direcionais.
Conceptualmente o seu perfil poderá ser associado à métrica dos 
telhados.
A estes suportes é associado a seguinte codificação:
-SA1 – Suporte de apoio, usado em contexto de descanso ao longo 
do território, desde que associado a fachadas, muros ou estruturas 
existentes.

Suporte comunicativo

A inclusão desta tipologia de suporte afixado prende-se com a possi-
bilidade de implementar soluções temporárias afixadas a estruturas/
edifícios que no seu contexto reflitam e comuniquem mensagens ine-
rentes às preocupações do território, ou que se traduzam apenas num 
mimetismo formal aos painéis publicitários, difundindo, no entanto, 
mensagens de cariz contemplativo.
Nesta tipologia está prevista inclusão de texto e pictogramas, não 
estando contemplada a informação direcional.
Conceptualmente a intervenção procura minimizar algumas solu-
ções urbanas existentes que se traduzam num impacto negativo na 
paisagem.
-SA2 – suporte comunicativo de índole provisória, associado a facha-
das, muros ou edifício degradados.

Suporte refletor

A inclusão desta tipologia de suporte afixado resulta de uma propos-
ta pormenorizada no espaço, onde se pretende amplificar a vista da 
envolvente. 
Nesta tipologia não está prevista inclusão de texto, pictogramas, ou 
informação direcional.
Conceptualmente a intervenção procura destacar a personalidade 
ligada ao inicio da fotografia, no século XIX.
-SA3 – suporte refletor, constituído por um conjunto de superfícies 
espelhadas, associado a fachadas ou muros.
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Materiais, tecnologias e contingências  
orçamentais
Prevê-se o uso de aço galvanizado com impressão eletrostática em 
soluções de pequenas dimensões, sendo que em suportes de grande 
dimensão está contemplada a utilização de laminado fenólico impres-
so ou semelhante, como revestimento da estrutura interior em ferro.
Prevê-se o estudo da estereotomia63 dos suportes metálicos.
 
No âmbito da iluminação foi necessário avaliar a hipótese de coloca-
ção de suportes iluminados. No entanto, considerámos três premissas 
para a sua não utilização, nomeadamente: o objetivo maior do sis-
tema é auxiliar o peão a percorrer uma área que à noite não possui 
comércio aberto, nem assume total segurança para quem o segue; 
há iluminação ambiente suficiente para a situação de fim de tarde; e 
finalmente por uma questão orçamental, no sentido que o propósito 
é desenvolver um sistema de baixo custo, que não represente valores 
elevados na produção nem na manutenção.

Figura 132

suportes afixados

Figura 133

Identificação de materiais

63 Técnica de corte, entalhe e a divisão 

de sólidos e formas no contexto da 

construção e industria.
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Assim, reforçamos esta escolha na análise de Calori & Vanden-Eynden  
(2015) quando refere que um sistema não iluminado é uma perfeita 
solução para integração em espaços com luz ambiente suficiente, 
ajustando-se ainda à situação em que a iluminação não é necessária 
ou desejável à noite, permitindo uma execução mais económica em 
termos de custos de produção, manutenção e energéticos.
No entanto, no decorrer do desenho projetual assumimos a possi-
bilidade de avançar apenas com a afixação de um peça identitária, 
do projeto walkingaia,  com película solar, possuindo capacidade de 
produzir de luz a partir da exposição solar.
Em conjugação com esta solução de pormenor, desenhamos também 
a possibilidade estratégica de utilização de material fotoluminescente. 

No contexto das tecnologias, assumindo a minimização de suportes e 
sendo a área informativa limitada em termos dimensionais, tornou-se 
necessário expandir as capacidades informativas por soluções passíveis 
de implementação com o mínimo de custos associados. Assim, foram 
desenhadas as potencialidades informativas através da aplicação de 
QRcode, de aplicações móveis APP e de uma plataforma online64.
Nesta valência, e contrapondo a referência de perda conceptual de 
deriva, destacada por Mollerup (2013), a aplicação das tecnologias 
referidas não atenua o conceito de serendipidade, uma vez que é um 
complemento no local e no âmbito da plataforma online só indica 
os pontos de intervenção, sem que haja descrição sobre os mesmos. 
A aplicação móvel surge assim com um elemento de complemen-
taridade, com o objetivo de impulsionar um público-alvo mais sen-
sibilizado ao uso das tecnologias móveis, bem como à prática do 
exercício físico, uma vez que a aplicação terá uma abordagem a três 
velocidades (turística, contemplativa e desportiva), com informação 
direcional para o visitante e de rotas e percursos com graus de dificul-
dade adaptado à atividade física.

64 https://alexandracabral02.wixsite.com/

walkingaia

Figura 134

Tecnologias associadas
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A importância da colocação 

Elaborada uma pesquisa alargada ao desenho de suportes identifica-
tivos, foram verificados os padrões mais utilizados na colocação de 
informação percetível à escala e orientação visual do peão. De acordo 
com Miller e Lewis (2005), a altura recomendada situa-se no campo 
ótico entre os 1.40 m e 1.70 m do solo. No entanto, de acordo com a 
definição descrita no Yellow book (Davies,2007), e no sentido de ga-
rantir uma abordagem inclusiva, é desejável verificar o nível de visão 
de um utilizador de uma cadeira de rodas, entre os 0.9 e o 1,20m. 
Consequentemente desenvolvemos, através de um modelo à escala 
real um conjunto de medições onde era possível verificar algumas 
das definições asseguradas ao longo do capítulo 2., nomeadamente 
de metro a metro até aos 6 metros e aos 10 metros. Nesta maque-
tização e teste à escala real, verificámos 20 validações que inferiram 
as leituras de 3 tipos de informação, diferenciadas nas dimensões 
e conteúdos. 

Figura 135

Modelo à escala real
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Figura 136

Esquema de legibilidade
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PROJETOS ESTRATÉGICOS

1. CASTELO

A intervenção proposta ambiciona destacar a materialidade desa-
parecida numa porção do território repleto de narrativas e lendas, 
através de um totem de grandes dimensões que assume a função de 
marco visual e memorial alusivo a movimentos, imagens e constru-
ções ausentes. Importa destacar a densidade histórica e arqueológica 
que preenche o espaço vazio existente, facto destacado amplamente 
por historiadores e arqueólogos65 (CMG;1017) e presente nos diversos 
documentos estratégicos analisados no capítulo 3.
A proposta seria implantada sob a forma de um marco visual como 
reminiscência da importância de outrora do castelo e dos movimen-
tos sequenciais ao longo dos séculos, assumindo ainda a função de 
demarcação de um miradouro natural e estratégico. Seria ainda real-
çada a presença narrativa e poética do imaginário popular eternizada 
por Almeida Garrett em 184466, uma vez que os seus laços com o 
local da intervenção são de uma profundidade extrema conforme o 
autor afirmou. 

“Dos cinco aos dez anos de idade vivi com meus pais numa pe-
quena quinta, chamada «O Castelo», que tínhamos aquém-Doi-
ro, e que se diz tirar esse nome das ruínas que ali jazem do cas-
telo mourisco. (…) Assim olho para esta pobre Miragaia como 
para um brinco meu de criança que me aparecesse agora (…).”
(Garrett in Romanceiro, 1853, Bertrand e filhos, pp. 202-203, 
3ªedição67)

6.3. 
AS INTERVENÇÕES

65 Anexo E03
66 Obra publicada primeiramente no Jornal 

das Bellas Artes de Lisboa, tendo sido 

reeditado na obra Romanceiro em 1853.
67 Edição consultada na Biblioteca 

Nacional de Portugal
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ESPECIFICIDADES

2.Grafismos: 

Tipografia 
Frutiger Next
Titulo – 75pt, 
Sub-titulo - 50pt, 
Corpo de texto - 30pt

Pictogramas
Simbologia associada aos edifícios 
históricos/ruinas/miradouro  

Identidade Cromática

3.Suportes: 

S1
Totem com 7,5x0.54m com duas 
rasgos a duas alturas

SA1
Suporte afixado com plataforma 
de encosto 1,5x0,54m.

In5
Inscrições ao longo dos arrua-
mentos adjacentes com pequenas 
inscrições icónicas e cromáticas.

Material e revestimento
Aço galvanizado com pintura 
electroestática ou aplicação de 
vinil com fator de proteção UV.

Preocupações Inclusivas

Patentes na planificação dos 
conteúdos visuais de acordo com 
uma grelha que permita a boa 
visibilidade e apreensão de 
conteúdos em diferentes alturas, 
complementado com dois rasgos 
direcionadores de vista colocados 
em duas alturas especificas, 
especificamente a 1.70m e 
1.20m.

Preocupações Inclusivas

Presentes na informação disponi-
bilizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual;
Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app);
O suporte SA1 permite assegurar 
o descanso ao longo do percurso.

1.Informação: 

Dados históricos baseados nos: 
arquivos históricos municipais do 
Porto, Gaia (Sophia de Mello 
Breyner) e Distrital do Porto, na 
Biblioteca Nacional de Portugal;  
na bibliografia destacada no 
capítulo 3; nas entrevistas 
realizadas aos historiadores e 
arqueólogos António Silva e J. A.     
Gonçalves Guimarães (E03),
relativos à Lenda de Gaia e do Rei 
Ramiro, à sua fonte e ao camafeu 
(ou anel) como símbolos de 
libertação e traição (sec X), à 
passagem pelo reinado de 
D.Afonso IV e à destruição parcial 
do castelo (séc XIV - 1385), 
terminando na eRvocação à 
destruição total que teve lugar 
durante as Guerras Liberais, com 
a Bateria de Miguel I (séc. XIX 
1833).

1. CASTELO
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Figura 137

Fotomontagem vista do rio

Figura 138

Fotomontagem. Vista aérea
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Figura 140

projeto castelo

Figura 139 
projeto castelo
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2. GENERAL TORRES

A intervenção proposta pretende destacar duas evidências no territó-
rio, a primeira diz respeito à figura relevante que dá nome à estação 
adjacente, General Torres69, cujo retrato permanece desconhecido, 
de acordo com Gonçalves Guimarães69 “se descobrires um retrato de 
General Torres, a gente condecora-te com a medalha de D. Afon-
so Henriques (...)”, galardão para militares e civis, sendo a segunda 
respeitante à referência à estação multimodal existente, consistindo 
na demarcação visual de um ponto fulcral de entrada no território à 
cota alta,  através de um totem de grandes dimensões que assume a 
função de marco visual.

68 José António da Silva Torres 1782-1848, 

barão do Pico do Seleiro e visconde da 

Serra do Pilar. 
69 Anexo E03-27

Figura 141

projeto general torres
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ESPECIFICIDADES

2.Grafismos: 

Tipografia 
Frutiger Next
Titulo – 75pt, 
Sub-titulo - 50pt, 
Corpo de texto - 30pt

Pictogramas
Simbologia associada à mobili-
dade e à referencia histórica da 
individualidade representada

Identidade Cromática

3.Suportes: 

S1
Totem com 7,5x0.54m 

In3
Inscrição na fachada com repre-
sentação do perfil imaginado da 
figura de General Torres, assumin-
do a configuração de um 
QRcode, que por sua vez acres-
centa informação através de um 
telemóvel com ligação à internet, 
desde que com aplicação associa-
da.

In5
Inscrições ao longo dos arrua-
mentos adjacentes com pequenas 
inscrições icónicas e cromáticas.

Material e revestimento
Aço galvanizado com pintura 
electroestática ou aplicação de 
vinil com fator de proteção UV.

Preocupações Inclusivas

Patentes na planificação dos 
conteúdos visuais de acordo com 
uma grelha que permita a boa 
visibilidade e apreensão de 
conteúdos em diferentes alturas.

Preocupações Inclusivas

Presentes na informação disponi-
bilizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual;
Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app).

1.Informação: 

Dados históricos sobre General 
Torres, baseados nos: arquivos 
históricos municipais do Porto, 
Gaia (Sophia de Mello Breyner) e 
Distrital do Porto; na bibliografia 
destacada no capítulo 3; nas 
entrevistas realizadas aos 
historiadores e arqueólogos 
António Silva e J. A. Gonçalves 
Guimarães (E03)
Dados relativos à mobilidade 
contemplada no local, sendo uma 
estação que cruza, em planos 
estratificados a linha de metro 
com a linha de comboio, manten-
do ainda ampla conectividade 
com os transportes coletivos 
rodoviários, onde circulam 196 
carreiras (dados mobilidade 
Gaiurb).

2. GENERAL TORRES
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Figura 142

projeto General Torres
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3. TELHADOS

A intervenção estratégica representa a musicalidade inerente ao ter-
ritório, uma vez que se traduz na projeção e captação sonora de um 
tema do compositor, músico e ensaísta António Pinho Vargas, nascido 
em pleno centro histórico, no interior do intrincado visual dos telhados 
identitários do território. A proposta, aplicação de um Qrcode na ma-
lha ortogonal desalinhada das coberturas de telha de barro vermelho, 
pretende surgir ao peão/observador como mais um elemento ines-
perado, num processo de deambulação efetuado à cota alta, tendo 
visibilidade do jardim do morro e ao longo do trajeto de teleférico. 
Não se pretende a sua imposição, uma vez que surge como outros 
elementos, de forma imprevista e fugaz no decorrer de um trajeto 
aéreo, representante das novas identidades visuais do centro histórico.
A escolha do tema Dança dos Pássaros70 procurou a contemplação 
da paisagem, à qual estão sempre associados os voos das gaivotas. 

No contexto desta proposta realçamos o facto de já ser prática recor-
rente na malha dos telhados visados a inclusão de inscrições com a 
designação de cada armazém.

70 Tema publicado no disco Solo, em 

2008, disponibilizado no Qrcode na 

plataforma youtube

Figura 143

Pinturas nos telhados, 1960
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Figura 144

Arquivo autor
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ESPECIFICIDADES

2.Grafismos: 

Tipografia 
Não tem

Pictogramas
Qr code 

Identidade Cromática

3.Suportes: 

In4
Inscrições de qr code através de 
stencil

Material e revestimento
Pintura com tinta de exterior

Preocupações Inclusivas

Caso o Qrcode direcione primeira-
mente para uma página poderá 
manter-se a lógica inclusiva 
constante do projeto.

1.Informação: 

Qr code com ligação web ao link 
do youtube com a disponibi-
lização da versão da música 
escolhida, “a dança dos pássaros” 
de António Pinho Vargas.

3. TELHADOS
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Figura 145

Projeto
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4. BARÃO FORRESTER

A intervenção na rua Barão Forrester assume um triplo propósito: 
destacar a importância que a personalidade do Joseph James For-
rester (1809-1861)71 teve no território, nomeadamente na área da 
fotografia; salientar a vista ausente na rua mais estreita do centro 
histórico; aludir visualmente ao processo mecânico da captação da 
imagem no processo fotográfico. 
Num plano físico, onde há um caminho contido entre muros e fachadas 
quase contínuo, que inviabilizava a fruição da vista para o rio Douro 
e onde a largura da via dificultava a implementação de estruturas que 
pudessem elevar o peão a um nível de visibilidade superior, definiu-
-se um projeto baseado num sistema de espelhos. Assume-se aqui 
um jogo de inclinações onde surgem inúmeras imagens refletidas da 
paisagem, com maior ou menor complexidade, com maior ou menor 
evidência ou disseminação, conforme o percurso do peão. Com esta 
proposta, pretende-se que o conjunto de espelho enuncie e reflita a 
conjunção das cores e da orografia do território percecionado, mais 
do que uma simples imagem totalitária, assumindo referências visuais 
da intervenção caleidoscopal de Hiroshi Nakamura no Tokyu Plaza 
Omotesando Harajuku, em Tóquio.

71 Nasceu em Kingston-upon-Hull, 

Inglaterra, a 27 de maio do ano de 

1809. Empresário, pintor e percursor nos 

estudos científicos na área da viticultura, 

cartográfica e fotográfica, obteve ainda 

o título de barão em 1855. Morreu nas 

águas do rio Douro em 1861.

Figura 146

Instalação caleidoscópio, Tóquio, Japão.

Arquivo autor
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ESPECIFICIDADES

Preocupações Inclusivas

Patentes na planificação dos 
conteúdos visuais de acordo com 
uma grelha que permita a boa 
visibilidade e apreensão de 
conteúdos em diferentes alturas, 
complementado com dois rasgos 
direcionadores de vista colocados 
em duas alturas especificas, 
especificamente a 1.70m e 
1.20m.

Preocupações Inclusivas

Presentes na informação disponi-
bilizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual;
Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app);
O suporte SA1 permite assegurar 
o descanso ao longo do percurso.

2.Grafismos: 

Tipografia 
Frutiger Next
Titulo – 75pt, 
Sub-titulo - 50pt, 
Corpo de texto - 30pt

Pictogramas
Simbologia associada a infor-
mação histórica e mobilidade

Identidade Cromática

3.Suportes: 

SA1
Suporte afixado com assento
 
SA3
Conjunto de espelhos

In5
Inscrições ao longo dos 
arruamentos adjacentes com 
pequenas inscrições icónicas e 
cromáticas.

Material e revestimento
Aço galvanizado com pintura 
electroestática ou aplicação de 
vinil com fator de proteção UV.

Espelhos afixados no muro de 
vedaão.

Preocupações Inclusivas

Presente na informação disponibi-
lizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual.

Preocupações Inclusivas

Visível na colocação dos suportes, 
de forma a serem percecionados 
por peões com mobilidade 
reduzida.
Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app)
O suporte SA1 permite assegurar 
o descanso ao longo do percurso.

1.Informação: 

Dados históricos baseados nos: 
arquivos históricos municipais do 
Porto, Gaia (Sophia de Mello 
Breyner) e Distrital do Porto; na 
bibliografia destacada no capítulo 
3; nas entrevistas realizadas aos 
historiadores e arqueólogos 
António Silva e J. A. Gonçalves 
Guimarães (E03).

4. BARÃO FORRESTER
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Figura 147

Projeto
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Figura 148

projeto barao forrester
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5. CALÇADA DAS FREIRAS

A intervenção na rua Serpa Pinto procura fazer ressurgir, através de 
grafismos no pavimento, um elemento singular que era responsável 
pela facilitação da mobilidade íngreme entre cotas do território e 
transportando pessoas e mercadorias diversas72.
Este transporte mecânico constituído por uma locomotiva a vapor e 
projetado por Raul Mesnier de Ponsard73,  funcionou durante alguns 
anos do século XIX e XX, mais concretamente entre 1882 e a década 
de 50, numa extensão de 750m onde os trilhos percorriam a denomi-
nada Calçada das Freiras.
A proposta pretende simbolizar as dinâmicas e movimentações an-
tigas que calcorrearam este eixo de ligação primordial do território 
e, como tal, procurando uma confluência de imagem gráfica com 
semelhanças à estrutura da engrenagem do transporte, optámos por 
desenvolver uma intervenção, que incorporasse as marcas existentes 
na via, com uma solução de grande escala dos mecanismos que cons-
tituem a composição mecânica. A linguagem gráfica adotada assume, 
em consonância com as outras intervenções, uma simplificação de 
formas pictóricas aleada à introdução das onomatopeias, aqui à luz 
do estilo de Álvaro de Campos74, onde a exaltação à era das máquinas 
e da modernidade foi imortalizada.

72 Nomeadamente enxofre e carvão para a 

C.U.F. Companhia União Fabril
73 responsável pela contrução de inúmeros 

elevadores e funiculares, nomeadamente 

o Elevador do Bom Jesus em Braga e o 

primeiro funicular dos Guindais
74 Ode Triunfal, 1914 “ (...) Ó rodas, 

ó engrenagens, r-r-r-r-r-r-r eterno! Ó 

tramways, funiculares, metropolitanos, (...) 

Hilla! hilla! hilla-hô! (...) Z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-

z-z (...)”

Figura 149

projeto calcada freiras
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ESPECIFICIDADES 5. CALÇADA DAS FREIRAS

Preocupações Inclusivas

Patentes na planificação dos 
conteúdos visuais de acordo com 
uma grelha que permita a boa 
visibilidade e apreensão de 
conteúdos em diferentes alturas.

Preocupações Inclusivas

Presentes na informação disponi-
bilizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual;
Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app).

2.Grafismos: 

tipografia 
Frutiger Next
Titulo – 75pt, 
Sub-titulo - 50pt, 
Corpo de texto - 30pt

Pictogramas
Simbologia associada aos meca-
nismos inerentes à máquina/ele-
vador e Qrcode.

Identidade Cromática

3.Suportes: 

In2
Inscrições no pavimento

In5
Inscrições ao longo dos arrua-
mentos adjacentes com pequenas 
inscrições icónicas e cromáticas.

SA1
Suporte afixado com plataforma 
de encosto 

Material e revestimento
Pintura com tinta de exterior

Preocupações Inclusivas

Presente na informação disponibi-
lizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual.

Preocupações Inclusivas

Visível na colocação dos suportes, 
de forma a serem percecionados 
por peões com mobilidade 
reduzida.
Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app)

O suporte SA1 permite assegurar 
o descanso ao longo do percurso.

1.Informação: 

Dados históricos baseados nos: 
arquivos históricos municipais do 
Porto, Gaia (Sophia de Mello 
Breyner) e Distrital do Porto; na 
bibliografia destacada no capítulo 
3; nas entrevistas realizadas aos 
historiadores e arqueólogos 
António Silva e J. A. Gonçalves 
Guimarães (E03).
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Figura 150

projeto calcada freiras
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Figura 151

Projeto de máquina elevatória, calçada 
das freiras. Arquivo Municipal Sophia de 
Mello Breyner

Figura 152

Antiga calçada das freiras, atual rua 
serpa pinto. Arquivo Municipal Sophia 
de Mello Breyner
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Figura 153

Guia rua Serpa Pinto

Arquivo autor
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6. MONTE JUDEUS

A intervenção proposta assume três propósitos conceptuais: o primei-
ro, destacar o potencial de observação da paisagem; o segundo, dar 
visibilidade à obra de um autor nascido naquele local, J. Rentes de 
Carvalho, através da enfatização de uma citação constante na obra 
“Ernestina”75; o terceiro, promover a transformação do local existen-
te, composto por uma construção embargada que oculta e prejudica 
a circulação e vivência do espaço.
A escolha da citação prende-se com a valorização da paisagem ob-
servada daquele local específico e a associação a um Qrcode permite 
mais uma vez, e num contexto gráfico coerente com outras inter-
venções, aguçar a vontade de saber mais de um sítio improvável e 
desvalorizado urbanisticamente. Permite assim não só elucidar os tu-
ristas da dimensão paisagística do local (como miradouro) e literária, 
como também dar a conhecer aos habitantes a obra de um autor 
conterrâneo de dimensão internacional.

 

75 “Nem a baía de Guanabara, nem 

Nova Iorque vista de avião ao anoitecer, 

nenhum Paris, nenhuma Roma, a 

Amazónia, as Pirâmides, o deserto, nada 

disso que viria depois e é grandioso 

me deixou uma impressão tão viva e 

duradoura como a da paisagem que se 

avistava das janelas da casa em que nasci. 

Mais tarde dei-me conta de que a razão 

profunda do meu fascínio não era tanto 

a inegável beleza da vista, mas o facto 

de dali, como defronte dum gigantesco 

ecrã tridimensional, poder testemunhar 

do burburinho de mil vidas.” CARVALHO, 

J. Rentes de, 2009, Ernestina, Quetzal 

Editores, p. 135/136.

Figura 154

monte judeus situacao existente
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ESPECIFICIDADES 6. MONTE JUDEUS

Preocupações Inclusivas

Caso o Qrcode direcione primeira-
mente para uma página poderá 
manter-se a lógica inclusiva 
constante do projeto.

2.Grafismos: 

Tipografia 
Frutiger 
Titulo – 75pt, 
Sub-titulo - 50pt, 
Corpo de texto - 30pt

Pictogramas
Simbologia associada a 
miradouro 

Identidade Cromática

3.Suportes: 

S1
Totem com 7,5x0.54m com duas 
rasgos a duas alturas.

SA1
suporte afixado com plataforma 
de encosto 1,5x0,54m.

In5
Inscrições ao longo dos arrua-
mentos adjacentes com pequenas 
inscrições icónicas e cromáticas.

Material e revestimento
Aço galvanizado com pintura 
electroestática ou aplicação de 
vinil com fator de proteção UV.

Preocupações Inclusivas

Presentes na informação disponi-
bilizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual.

Preocupações Inclusivas

Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app)

O suporte SA1 permite assegurar 
o descanso ao longo do percurso.

1.Informação: 

Dados históricos baseados nos: 
arquivo Gaia (Sophia de Mello 
Breyner), Biblioteca Nacional de 
Portugal; nas entrevistas realiza-
das aos historiadores e 
arqueólogos António Silva e 
J. A. Gonçalves Guimarães (E03).
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Figura 155

projeto monte judeus
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7. ESTALEIRO

A intervenção estratégica apresentada procura amplificar e conceder 
visibilidade à materialidade existente no território especifico, através 
de um totem de grandes dimensões, que assume a função de mar-
co cromático, e um pano de vidro colocado a nascente, adjacente 
à área de trabalhos. Esta intervenção compreende uma intenção de 
preservar visualmente toda a área envolvente, assumindo-a como um 
museu vivo. O plano de vidro contempla a exposição de um conjunto 
de elementos numéricos e gráficos, recordando a pluralidade de em-
barcações que percorreram e acostaram naquele espaço. 
A singularidade da zona, repleta de história secular, traduz-se por si 
mesmo, e pela constante movimentação nos trabalhos de restauro e 
reparação, no entanto, não havendo nenhuma demarcação visual, é 
notória a facilidade com que o espaço passa despercebido aos olhos 
de quem deriva e deambula ao longo da marginal.  

Figura 156

Arquivo autor
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ESPECIFICIDADES

Preocupações Inclusivas

Presente na informação disponibi-
lizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual.

Preocupações Inclusivas

Visível na colocação dos suportes, 
de forma a serem percecionados 
por peões com mobilidade 
reduzida.
Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app)
O suporte SA1 permite assegurar 
o descanso ao longo do percurso.

2.Grafismos: 

Tipografia 
tipografia
Frutiger 
Titulo – 75pt, 
Sub-titulo - 50pt, 
Corpo de texto - 30pt

Pictogramas
simbologia associada aos elemen-
tos náuticos, nomeadamente os 
barcos que já acostaram nas 
margens; números de embar-
cações verificados nos documen-
tos históricos consultados.

Identidade Cromática

3.Suportes: 

S1
Totem  com 7,5x0.54m com duas 
rasgos a duas alturas;

SA4
plataforma de vidro/acrílico com 
grafismos colocados em vinil de 
corte e proteção uv;

In5
Inscrições ao longo dos arrua-
mentos adjacentes com pequenas 
inscrições icónicas e cromáticas.

Material e revestimento
Aço galvanizado com pintura 
electroestática ou aplicação de 
vinil com fator de proteção UV.
Estrutura metálica com vidro 
temperado com 2x10m.

Preocupações Inclusivas

Presente na informação disponibi-
lizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual.

Preocupações Inclusivas

Visível na colocação dos suportes, 
de forma a serem percecionados 
por peões com mobilidade 
reduzida.
Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app).

1.Informação: 

Dados históricos, (tipologia das 
embarcações, número de embar-
cações ao longo dos anos) 
baseados nos arquivos históricos 
municipal do Porto, Gaia (Sophia 
de Mello Breyner) e Distrital do 
Porto, na bibliografia destacada 
no capítulo 3, em entrevistas 
realizadas aos historiadores e 
arqueólogos António Silva e J. 
Gonçalves Guimarães (E03) e ao 
atual proprietário do estaleiro, 
António Sousa (E04).

7. ESTALEIRO
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Figura 157

Projeto estaleiro
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Figura 158

projeto estaleiro
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8. MAREANTES

A intervenção estratégica no pavimento localizado na área envolven-
te à sede dos Mareantes do Rio Douro surge no contexto intencional 
de uma sintetização iconográfica da representação desta associação, 
que conta com 300 anos de história.
O objetivo encerra em si a possibilidade de dar visibilidade visual e so-
nora à obra e intervenção secular desta associação, onde são eviden-
ciados os instrumentos musicais, bombos e tambores, e a alusão aos 
três santos, São Gonçalo, São Cristóvão e São Roque, transportados 
pelos Mordomos dos Mareantes.

Figura 159

arquivo autor



SINGULARIDADES DA COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA NO TERRITÓRIO | Alexandra Cabral328

ESPECIFICIDADES

Preocupações Inclusivas

Presente na informação disponibi-
lizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual.

Preocupações Inclusivas

Visível na colocação dos suportes, 
de forma a serem percecionados 
por peões com mobilidade 
reduzida.
Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app)

O suporte SA1 permite assegurar 
o descanso ao longo do percurso.

2.Grafismos: 

Tipografia 
Frutiger 
Titulo – 75pt, 
Sub-titulo - 50pt, 
Corpo de texto - 30pt

Pictogramas
Simbologia associada aos 
bombos, aos três santos evoca-
dos, às onomatopeias produzidas 
pela intervenção do grupo 
associativo, audíveis após leitura 
de Qrcode.

Identidade Cromática

3.Suportes: 

In1
Inscrições no pavimento a duas 
cores
Preocupações Inclusivas
Presente na informação disponibi-
lizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual.
Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app).

Material e revestimento
Tinta de pavimento.

Preocupações Inclusivas

Presente na informação disponibi-
lizada para surdos, através de 
aplicação móvel (app) com 
ligação a conteúdos apresentados 
em vídeo com língua gestual.

Preocupações Inclusivas

Possibilitada informação via wi-fi 
com alerta para invisuais, através 
de aplicação móvel (app).

1.Informação: 

Dados históricos baseados nos 
arquivos históricos municipal do 
Porto, Gaia (Sophia de Mello 
Breyner) e Distrital do Porto, na 
bibliografia destacada no capítulo 
3 e em entrevistas realizadas aos 
historiadores e arqueólogos 
António Silva e J. Gonçalves 
Guimarães (E03) e ao presidente 
da associação, Agostinho Gomes 
(E01).

8. MAREANTES
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Figura 160

Intervenção dos mareantes no pavimento



SINGULARIDADES DA COMUNICAÇÃO VISUAL URBANA NO TERRITÓRIO | Alexandra Cabral330

Figura 161

Intervenção dos mareantes no pavimento
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Figura 162

Projeto Mareantes
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“Um centro histórico é isso mesmo, o cenário falante das me-
mórias de muitas mil vidas, aqui ao longo de, pelo menos, dois 
mil e quinhentos anos.“ J.A. Gonçalves Guimaraes,    in Câmara 
Municipal de Gaia - CMG, 2017, p.86

O desenvolvimento projetual pode ser sintetizado em três momentos 
nucleares, designadamente através de: 1. identificação dos con-
ceitos inerentes; 2. designação das especificidades formais; 
3.apresentação das intervenções.

1. Na identificação dos conceitos inerentes assumimos um forte 
cariz contemplativo, não nos tendo cingido apenas à identificação e 
orientação de um ponto A a um ponto B, considerando até a fruição 
de um percurso e a sua deambulação o mais importante num trajeto. 
Encontra-se inerente a esta abordagem o conceito de serendipidade, 
no sentido em que se pretende desenhar um conjunto de elementos 
orientadores não restritivos que amplifiquem a vontade de descobrir 
o espaço real, de forma não pensada ou planificada. 
Evidenciámos a possibilidade de reflexão, ambicionando promover 
um imaginário repleto de narrativas soltas. Neste contexto, e por 
uma questão de ética, procurámos definir um conjunto de ações que 
enaltecesse o território, as suas gentes e que não se esgotasse na 
visibilidade turística.
Como consequência, e apesar de termos iniciado a definição de 
percursos concretos, assumimos a fluidez conceptual, optando pela 
representação de uma pontuação quase que aleatória de pontos de 
confluência e união no espaço. Definimos assim a possibilidade de 
palmilhar múltiplos percursos, adaptados à velocidade de cada um, 
evocando referências direcionadoras, históricas, ou simplesmente 
contemplativas no seu desenvolvimento.

2. Na designação das especificidades formais foram apresen-
tadas as primeiras tomadas de decisão, resultantes de uma ampla 
investigação no âmbito do património material e imaterial.
Neste ponto, foi descrito o plano estratégico de intervenção, com a 
designação identitária de walkingaia (ou walk in gaia), detentor das 
conexões intrínsecas com os pressupostos investigados nos campos teó-
rico e territorial e promotor das primeiras decisões do processo criativo.
Foi evidenciada a trilogia metodológica desenvolvida, assumindo as 
três vertentes nucleares designadamente a informação, (para quem? 
onde? e o quê?), os grafismos (linguagem pictórica, tipográfica e cro-
mática) e o hardware (os suportes). 
No campo da informação, respondemos às três interrogações efe-
tuadas, no âmbito da definição do público, das singularidades do 
território e da informação a comunicar.
No campo dos grafismos, destacámos a coerência visual ambicionada 
num projeto de wayfinding, seguindo para a definição, justificação 
e validação da tríade de linguagens estabelecidas, a pictórica, a 
tipográfica e a cromática. Arrogámos no campo iconográfico a im-
portância de estabelecer a escolha dos pictogramas com base numa 
solução amplamente usada, testada e validada por um conjunto de 
fundamentações teóricas e práticas, o sistema . 

6.4. 
SÍNTESE 
CONCLUSIVA
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Defendemos a escolha da fonte tipográfica, Frutiger, sustentada num 
conjunto de premissas que permitiram definir uma opção que se inte-
grasse nos pressupostos desejados, no âmbito da adequação formal, 
longevidade estilística e legibilidade. 
Definimos uma identidade cromática repartida entre a neutralidade e 
coerência visual com os elementos constituintes da toponímia já esta-
belecida e uma tripartição assente na morfologia do território. Aqui, 
foram estabelecidos três vetores cromáticos distintos que encerram 
em si a representação de três altitudes distintas: o azul, é represen-
tativo da linha de água, evidenciando a proximidade do rio; o verde, 
é representativo de um plano intermédio, sendo evidenciados os 
pontos de descanso; o magenta, é representativo do ponto máximo 
de contemplação aludindo à malha visual dos telhados do edificado.
No campo do hardware (suportes), aludimos à importância da defini-
ção do território, sendo fulcral para a definição da tipologia de supor-
tes, e dos pontos de referência pretendidos. Foi demonstrada ainda 
a definição da grelha compositiva, assente na depuração de formas, 
refletindo as semelhanças malha dos telhados, janelas, escadas e 
passadiços e até das estruturas inerentes ao estaleiro e ao teleférico.
No campo dos suportes foi definida uma nova tripartição, assumida 
pelo plano dos suportes próprios, pelo plano das inscrições e pelo 
plano dos suportes afixados. Foi ainda definida uma tipologia de usos, 
onde foram estipulados planos de utilização material nos múltiplos 
parâmetros triádicos da metodologia estabelecida.
Evidenciámos ainda as preocupações inclusivas patentes no projeto, 
assumindo a sua contemplação com base na tecnologia passível 
de utilização, para que haja uma integração do maior número de 
utilizadores.

3. No âmbito das intervenções, foi proposto um conjunto de ini-
ciativas que se caracterizaram pela capacidade de potenciar o valor 
identitário dos lugares, promovendo a singularidade do território e 
ambicionando potenciar novas práticas, visitas e deambulações pelo 
território. 
Aqui, foram destacadas as intervenções por localização, pela sua defi-
nição conceptual e intenção e pelas especificidades gráficas e formais.
No terceiro nível, cromaticamente evidenciado pela cor magenta, 
encontram-se as propostas de intervenção na área do castelo, da 
estação general torres e dos telhados, imbuídas de um simbolismo 
histórico e cultural. No primeiro caso, evidenciámos o local, palco de 
inúmeras narrativas reais ou lendárias; no segundo caso, foi eviden-
ciada a figura do General Torres, reforçando também a importância 
de um dos locais de entrada na cidade à cota alta; no terceiro caso, 
foi enaltecida a visibilidade da malha gráficas associada à intervenção 
sonora que evidencia a obra do compositor António Pinho Vargas, 
natural do centro histórico.
No segundo nível, cromaticamente evidenciado pela cor verde, en-
contram-se as propostas associadas à personalidade de Barão For-
rester (e à sua ligação às origens da fotografia), à Calçada das Freiras 
(atual rua Serpa Pinto) evidenciando o transporte mecânico a vapor 
que representava a mobilidade e modernidade do fim do século XIX e 
ao Monte Judeus, promovendo a requalificação do local e destacando 
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a obra de Rentes de Carvalho, autor que residiu nesse espaço.
No primeiro nível, cromaticamente evidenciado pela cor azul, encon-
tram-se as propostas associadas a entidades seculares, nomeadamen-
te o estaleiro dos barcos rabelos, detentor de um imaginário naval 
raro pela sua diversidade e antiguidade e a associação recreativa, os 
Mareantes do Rio Douro, cuja atividade assume já três séculos de 
existência e de uma riqueza simbólica ímpar.
Estas são as bases estratégicas de intervenção no centro histórico de 
Vila Nova de Gaia, que pretenderam orientar e incitar à deambulação 
pelo território, assumindo a visibilidade necessária de orientação, mas 
ambicionando evidenciar as suas singularidades, por vezes físicas ou 
meramente simbólicas.
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Figura 163

Família de suportes
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No contexto analítico e de discussão dos resultados, destacamos 
algumas premissas fulcrais que substanciam o plano estratégico ine-
rente ao projeto.

Análise dos questionários
Procurando refletir as reais necessidades do público alvo (concreta-
mente turistas e população local) foram desenvolvidos e implemen-
tados questionários que permitiam analisar as carências, conhecer os 
interesses e recolher sugestões. Evidenciamos aqui dois dos momen-
tos de análise quantitativa tradutores desta avaliação investigativa.
Num primeiro momento, em 2012, foram realizados 100 questio-
nários no contexto turístico, havendo um equilíbrio entre géneros e 
uma forte predominância de indivíduos de nacionalidade estrangeira 
(87%). No parâmetro etário verificou-se que a faixa maioritária estava 
compreendida entre os 25 e 50 anos (45%).

7. APRESENTAÇÃO, 
DISCUSSÃO DE 

RESULTADOS 
E VALIDAÇÃO

7.1. 
ANÁLISE 

DOS RESULTADOS 
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No âmbito do objetivo da visita ao território verificou-se uma maioria 
significativa de visitas se traduzia na visita aos armazéns de vinho  
do porto (38%), sendo muito aproximado ao interesse de visitar  
a cidade (36%). 

Numa análise aos métodos de orientação utilizados pelos turistas 
constatou-se o uso intensivo de mapas impressos (63%), sendo segui-
do pelo indicador de pedido de ajuda (19%) e num terceiro momento 
pela utilização dos smarphones (14%).

No contexto da especificação dos suportes utilizados na orientação 
constatou-se a prevalência do uso do mapa (45%), surgindo em se-
gundo lugar os postos de informação (37%), sendo que em terceiro, 
e com o mesmo valor referencial, surgem os totens informativos e os 
letreiros na fachada (9%). 
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No parâmetro ligado à noção de perda e desorientação evidenciou-se 
aqui uma prevalência da orientação (80%) face à noção de perda. No 
entanto extrapolamos para o campo das hipóteses ter havido algum 
lapso no âmbito da tradução, no sentido de este conceito poder as-
sumir uma ideia mais lata de se perder efetivamente, e não apenas 
numa breve desorientação. 

Aprofundando a questão da desorientação, evidenciámos o equilíbrio 
entre os fatores analisados, surgindo a dificuldade de orientação em 
primeiro plano (43%), a falta de sinalética em segundo (32%) e a 
dificuldade de leitura do mapa em terceiro (25%).

Na conjunção referente às sugestões foi evidenciada a indicação de 
mais suportes publicitários (38%), sendo seguida pelo aumento na 
utilização de mais ícones (22%) e mais informação sobre locais de 
interesse a visitar (14%).
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Por fim, e em jeito de verificação da importância da fruição de um es-
paço visual sem barreiras é evidenciado o facto de os 30% dos turistas 
considerarem que se encontram na cidade de Vila Nova de Gaia.
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Figura 164

Modelo questionário aos turistas76

76  Anexo Q01
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Figura 165

Modelo questionário habitantes 
e comerciantes77

76  Anexo Q01
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Num segundo momento, em 2016, foram preenchidos 82 questio-
nários, já no contexto associado aos moradores e habitantes. Esta 
ferramenta qualitativa foi utilizada no âmbito do projeto de operação 
de reabilitação urbana ORU, pelo que encerra algumas questões já 
referentes à análise dos interesses dos moradores e habitantes no 
contexto de sessões informativas, de melhoramentos possíveis no 
espaço público e serviços deficitários.
Esta análise debruçou-se sobre as zonas e edificado de referência, 
os seus interesses e nível de conhecimento, procurando avaliar o 
seu interesse em participativo. Foram averiguadas as contingências 
e necessidades, procurando perceber quais os aspetos negativos e 
positivos, abrindo sempre espaço para sugestões de melhorias.
A relação com os turistas também foi abordada no sentido de perce-
ber qual o seu interesse e de que forma é que gostariam que vissem 
o seu território. 
No campo da imagem e identidade cromática procurámos definir qual 
a cor que melhor identificaria a área abrangida, de forma a tornar a 
metodologia de escolha mais inclusiva e participativa.
No parâmetro de género foram recolhidos testemunhos numa propor-
ção de 64% (género masculino) e 36% (género feminino). No parâ-
metro etário verificou-se que a faixa maioritária estava compreendida 
entre os 25 e 50 anos (50%).
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No âmbito dos locais visitados, verificou-se uma dispersão pelo con-
junto de localizações apresentadas, onde os armazéns de vinho do 
porto assumem uma leve superioridade (17%) face aos anteriores, 
seguidos nomeadamente pelos estaleiros dos barcos rabelos e Ser-
ra do Pilar (15%), pela igreja de Stª Marinha e Convento de Corpus 
Christi (13%), pelo Teleférico (12%), pela zona do Castelo (10%) e 
finalmente pelo Instituto de Geofísica. 

Na caracterização dos locais de interesse, identificou-se a predomi-
nância dos armazéns do vinho do porto (23%) e da Serra do Pilar 
(15%), sendo os valores associados aos outros parâmetros de escolha 
de valor bastante inferior e semelhante (entre os 10 e 3%).

No parâmetro referente ao interesse em sessões informativas verifi-
cou-se uma sensibilização relativa aos pontos de interesse previamente 
enunciados, nomeadamente interesse em formações culturais (28%).
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Na categorização relativa às possíveis melhorias de espaço público, 
identificou-se a necessidade de existirem mais elementos naturais 
(31%), mais intervenções urbanas (24%), mais suportes identifica-
tivos (21%) e mais mobiliário urbano (20%), assumindo-se 4% na 
categoria de “outros”.

No campo avaliativo da sinalética existente, verificou-se um predomí-
nio de identificação de suficiente (50%), seguida de boa (30%) e de 
má (20%), não havendo registos de qualificação de excelente.

No parâmetro associado à escolha de um aspeto negativo, identificou-
-se uma grande diferença entre as indicações no âmbito da mobilidade, 
nomeadamente no trânsito (41%) e estacionamento (19%) e as restan-
tes categorias, sendo seguidas pela sugestão ligada à implementação 
de instalações sanitárias (13%), sinalética e espaços verdes (6%).
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Consequencialmente foi solicitada a apresentação de uma sugestão 
de melhoria, sendo que se destacou a identificação de melhorias no 
campo do controlo de trânsito (27%), espaço verde/plantação de 
árvores e estacionamento (14% e mobilidade (11%). Aqui o valor 
referente à sinalética é de 5% e aos postos de turistas 6%.

No confronto com a massificação turística, destacou-se uma maioria 
pungente no seu interesse (89%) em contraposição ao valor asso-
ciado ao seu desinteresse (7%). Aqui descriminaram-se os locais que 
os comerciantes e moradores achariam relevantes para os turistas, 
sendo que se disseminaram igualitariamente pelas quatro categorias, 
obtendo, no entanto, a categoria “hábitos e tradições o valor mais 
elevado (29%).
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Relativamente à identidade cromática preferida pelos comerciantes 
e moradores, houve uma clara polarização dos indicadores, sendo o 
verde e o azul as cores dominantes (40% e 39% respetivamente).

Estes dados, apesar de não se traduzirem em valores estatísticos de 
referencia, podem, no entanto, contribuir para um melhor conhe-
cimento dos intervenientes no território especifico deste processo 
investigativo.

Análise dos testes de legibilidade  
e compreensão

Ambicionando desenvolver um plano estratégico que possua capaci-
dade de implementação futura no contexto de projeto, e de acordo 
com as referências estudadas no âmbito das especificidades dos 
grafismos (capítulo 2), tornaram-se determinantes alguns testes no 
contexto de laboratório e de exterior, conforme indicação de Dewar 
(Zwaga & al, 2014). Assim, foram efetuados testes de legibilidade, 
leitura e compreensão de pictogramas em ambiente de interior e 
exterior. Estes estudos contemplaram um conjunto de faixas etárias, 
no sentido de garantir uma boa integração de todos os elementos 
constituintes no âmbito do projeto.
No campo dos pictogramas, e realçando os princípios orientadores 
firmados no ponto 2.3.2, ao definirmos a escolha com base no sis-
tema de símbolos universais (Aiga/DOT) foi possível efetuar apenas 
os testes de julgamento (ferramenta de avaliação quantitativa do 
entendimento de um símbolo), e de validação (ferramenta que de-
termina o seu comportamento na análise da forma, cor e grafismo), 
corroborando Neves et al (2016)78, 

78 Anexo E06
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Assumindo a escolha da fonte tipográfica Frutiger, amplamente testa-
da e implementada ao longo dos últimos quarenta anos, assegurámos 
a legibilidade da informação proposta, baseando-nos nos princípios 
enunciados por Satué (2001), Gibson (2009), Mollerup (2013) e Calori 
& Vanden-Eynden (2015) no ponto 2.3.3. Desta forma, e confirmada 
a consistência e unidade gráfica inerente à fonte tipográfica, apenas 
efetuámos os testes que permitissem validar uma boa visibilidade e 
leitura às distâncias pretendidas.

Figura 166

Testes visibilidade79

79  Anexo Q03
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Figura 167

Testes visibilidade80

80  Anexo Q03
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Experiências anteriores

A estas avaliações especificas dos grafismos precederam, no entanto, 
duas experiências implementadas no Centro Histórico, mais concre-
tamente o desenvolvimento dos Mupis interativos, no contexto do 
projeto CityGaia81 e a intervenção de sinalética temporária no âmbito 
da inauguração da Loja de Reabilitação Urbana82.
Estes projetos colaterais à investigação corrente, promoveram a efe-
tivação e aplicação de alguns conhecimentos sedimentados, tendo 
contribuído para a verificação de contingências e dificuldades na 
implementação de um projeto em ambiente real.

Figura 168

Mupi desbotado

81 Anexo D04 
82 Anexo D06
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Pertinência da metodologia processual implementada
No contexto metodológico, seguindo um modelo dinâmico investi-
gativo prático e aplicável em contexto real, consolidámos um esque-
ma assente na tripartição de áreas nucleares que permitiram a sua 
consistência. Esta proposta metodológica, baseada nas metodologias 
processuais de Joan Costa (2008), David Gibson (2009) e Calori & 
Vanden-Eynden (2015), permitiu uma aplicação no contexto do proje-
to, assumindo as premissas essenciais para validar as questões fulcrais 
enunciadas ao longo do capítulo 2.

Figura 169

Sinalética de pavimento da loja 

de Reabilitação Urbana
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Figura 170

Esquema metodológico baseados

em Calori & Vanden-Eynden
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Figura 171

Esquema metodológico 

baseados em Joan Costa
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Figura 172

Esquema metodológico 

baseado em David Gibson
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Figura 173

esquema metodologico 

planeamento e design 
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A validação deste processo investigativo pode ser consubstanciada em 
três vertentes, uma valência referente aos conteúdos históricos, uma 
valência de cariz institucional e uma valência no campo académico.

Validação de conteúdos históricos
Podemos assumir a pertinência das intervenções desenhadas e proje-
tadas, no contexto analítico de Gonçalves Guimarães (in CMG, 2017, 
p.82), quando refere “(...) o Centro Histórico de Gaia tem pela frente 
um enorme desafio de vetores aparentemente antagónicos: aprofun-
dar o conhecimento sobre o seu passado; conservar e rejuvenescer 
a sua memória edificada, simbólica e humana; adaptar-se ao futuro 
que lhe desembarca todos os dias nos cais. Desafios com certeza para 
muita gente no mundo, mas em primeiro lugar para os gaienses.” 
Legitimámos ainda a nossa abordagem através das entrevistas reali-
zadas aos historiadores e arqueológos António Manuel S. P. Silva e J. 
A. Gonçalves Guimarães83, a António Sousa, proprietário dos Estaleiro 
de barcos Rabelos e a Agostinho Gomes, presidente da Associação 
Mareantes do Rio Douro. Estas entrevistas permitiram um maior 
aprofundamento do conhecimento dos locais a que nos propusemos 
intervir, evidenciando a sua pertinência. Possibilitaram ainda reajustes 
ao projeto, na medida em que foram clarificadoras de sentido e de 
conteúdos.

“(…) pelo que nos é dado a conhecer consideramos pertinente a 
intervenção proposta, que dotará certamente o espaço de uma 
maior visibilidade, algo que temos pensado há muito, em termos 
de conceito e de conceção. Será de sobeja importância refle-
tir nos aspetos formais da intervenção pela contextualização, 
quer do espaço, quer das funções que neste se desempenham. 
É igualmente muito importante a requalificação e reestruturação 
do estaleiro, de forma equilibrada, que aporte uma mais-valia 
funcional, formal e estética. Já manifestámos a importância de 
que o estaleiro possa ser parte integrante de um museu marítimo 
do rio Douro, como centro de visitas.” António Sousa84

7.2. 
VALIDAÇÃO 
DA INVESTIGAÇÃO

83 Anexo E03
84 Anexo E04
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Validação institucional

“O Programa expõe com mérito uma abordagem criativa e trans-
versal para o Centro Histórico, apresentando-o como importante 
ferramenta de exploração, revelação e conhecimento do pa-
trimónio colectivo que ali existe, para muitos desconhecido ou 
mesmo oculto, mas não para a sua autora.
Só um profundo conhecimento do Centro Histórico, da sua história e 
identidade, permitem elaborar um trabalho dedicado e verdadeiro. 
Foi o reconhecimento das mais-valias deste programa que levou 
o município de Vila Nova de Gaia a incluir o Programa numa can-
didatura ao Portugal 2020, no âmbito do seu Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano.” Luísa Aparício, Eng.ª. Diretora Mu-
nicipal de Urbanismo e Ambiente, Câmara Municipal de V.N.Gaia

“No âmbito da estratégia municipal de regeneração urbana, as 
propostas de design desenvolvidas para o centro histórico da 
cidade de Gaia integram e valorizam as ações de reabilitação 
do espaço público, de dinamização das atividades urbanas e de 
reconhecimento das singularidades da paisagem.” Susana Ma-
dureira, coord. Divisão Municipal Planeamento e Reabilitação Ur-
bana, Gaiurb

“A Operação de Reabilitação Urbana do CH de V.N Gaia define um 
conjunto pluridisciplinar de intervenções estratégicas, materiais e 
imateriais, com vista à regeneração da área em causa.  Visa-se 
uma intervenção integrada em que todas as ações se articulem por 
forma a contribuir para a valorização do território, clarificando 
a sua vocação no âmbito concelhio e intermunicipal. A proposta 
apresentada pela Designer Alexandra Cabral consubstancia um 
dos objetivos fundamentais da operação - Potenciar o conheci-
mento do território - através da criação de novos pontos de interes-
se e da promoção de intervenções estrategicamente localizadas.  
Estas propostas em articulação com outros projectos já em curso 
ou programados conduzem à valorização e diversificação funcio-
nal do território.” Rita Amaral , coord. Divisão Operação estratégi-
ca reabilitação urbana Gaiurb

Na prossecução investigativa foram sendo conectados ao nosso cor-
pus documental um conjunto de iniciativas institucionais e municipais 
que certificam o interesse e sensibilização neste campo de atuação 
particular. O conjunto de ações, desenvolvida num contexto paralelo 
ao percurso académico, demonstra a pertinência e importância desta 
temática apresentada. Neste contexto, enunciámos os principais pro-
jetos: citygaia (projeto municipal aglutinador das valências que permi-
tam tornar a cidade de gaia mais inteligente, onde está associado o 
mupi interativo); Canidelo ao pé (projeto que ambiciona um incentivo 
e fruição do espaço público através de um conjunto de elementos 
facilitadores ao longo de uma área concreta da freguesia de Canidelo); 
Gaia move mais (definição de tipologia gráfica e funcional das para-
gens de autocarro); plano de comunicação do projeto ORU - operação 
reabilitação urbana; projeto Programa de Comunicação Visual integra-
da para o Centro Histórico - candidatura Portugal Norte 2020. 
Assim remetemos para anexo os documentos relevantes para uma 
melhor análise.
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Validação em contexto académico

A validação no âmbito académico pode ser legitimada pelas parti-
cipações efetuadas ao longo do processo investigativo, no sentido 
em que as presenças são antecedidas por uma avaliação de pares/
especialistas (peer review).
Estas participações nacionais e internacionais permitiram a observação 
de inúmeros projetos interligados à nossa temática e a comunicação 
ativa com colegas da área do design de informação e investigadores 
das áreas convergentes. Possibilitaram também estabelecer contactos 
com a comunidade científica internacional, nomeadamente a IIID 
(international institute for information design), a Sign Design Society 
, a IDA (information design association) e a SEGD (Society for Expe-
riential Graphic Design. No contexto nacional também foi alcançado 
o objectivo de sensibilizar a comunidade académica para a temática 
desta investigação participativa, através da realização de workshops 
e apresentações em seminários. 
Remetemos desta forma para os anexos um conjunto de participações 
efetivadas, que contribuíram para uma solidificação, validando a per-
tinência e contemporaneidade da área de conhecimento em análise.
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Sendo esta investigação afeta a um contexto real, foi-nos permiti-
da uma observação atenta e prolongada no tempo, possibilitando 
acompanhar as dinâmicas emergentes no território, também elas 
consequentes do aumento turístico dos últimos anos. 
Neste capítulo, evidenciámos alguns resultados e pressupostos de 
validação no âmbito da legitimação da investigação.
Efetuámos a análise e discussão dos questionários realizado aos turis-
tas, comerciantes e habitantes, no sentido de perceber a sua impor-
tância no contexto do projeto.
Apresentámos a metodologia referente aos testes de legibilidade e 
leitura efetuados, tendo em consideração a pertinência de escolha 
da fonte tipográfica Frutiger e da adoção do sistema de símbolos 
universal Aiga/DOT.
Aferimos a importância da participação em intervenções institucionais 
paralelas, nomeadamente a implementação de mupis de informação 
cartográfica municipal e o desenvolvimento de um programa de si-
nalética temporária (Loja Reabilitação), que solidificaram o conheci-
mento prático em contexto real, permitindo avaliar as contingências 
e exigências projetuais.
Enquadrámos a pertinência da metodologia processual implementa-
da, cujo resultado surge da verificação de diversas metodologias apli-
cadas em contexto de programas de wayfinding, nomeadamente de 
Joan Costa (2008), Gibson (2009), e Calori & Vanden-Eynden (2015).
Expusemos, como validação do projeto em contexto de conteúdos 
históricos, a referência a um conjunto de entrevistas aos principais 
atores e conhecedores das singularidades do território investigado, 
nomeadamente a historiadores e arqueólogos, ao representante da 
associação mais antiga do território e ao proprietário do estaleiro dos 
barcos rabelos.
Aludimos à validação em contexto institucional, assumindo a im-
portância e demonstrando a pertinência do processo investigativo e 
processual inerente à temática da orientação e dinâmicas identitárias 
no contexto do centro histórico, através do conjunto de projetos que 
ao longo dos últimos anos foram desenvolvidos. 

Referimos a validação do processo investigativo em contexto acadé-
mico, através da referência à participações nacionais e internacionais 
que contribuíram para uma legitimação conceptual inerente à área do 
conhecimento abordada.
Procurámos assim um conjunto de legitimações no contexto infor-
mativo, territorial e visual, que permitissem assegurar um corpo in-
vestigativo aplicável coeso e consistente na sua essência conceptual 
e formal.

7.3. 
SÍNTESE 

CONCLUSIVA 
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Legitimando que este processo investigativo não encerra a totali-
dade de hipóteses exploratórias possíveis, enunciamos neste capí-
tulo um conjunto de enunciados que permitam a discussão sobre a 
pertinência e importância do design na perceção da imagem de um 
território em contextos alargados do conhecimento especifico, nas 
áreas do design, planeamento urbano e geografia visual. 
Focamo-nos num primeiro momento nas valências passiveis de ex-
ploração no território específico do Centro Histórico de Vila Nova de 
Gaia, evidenciamos os valores intrínsecos históricos, territoriais e de 
expansão no âmbito das duas margens do Rio Douro. 

Valores históricos intrínsecos do território
Recorrendo à entrevista com J.A.Gonçalves85 Guimarães torna-se 
pertinente a  definição de uma rota audiovisual na área do Centro 
Histórico, ligada intimamente à criação pioneira de meios mecânicos 
e elétricos de reprodutibilidade da imagem, ambicionando o vínculo 
à criação artística na área da fotografia com Frederick William Flower 
(pioneiro da técnica do calotipo86 em meados do século XIX), na 
filmografia com António Reis (realizador, produtor e argumentista)  
e Dina Teresa (protagonista do filme A Severa, de José Leitão de 
Barros, datado de 1930), na área da televisão com Adriano Paiva 
(inventor da telescopia elétrica). 
Este reportório poderá ainda estender-se ao panorama da música, 
com Artur Napoleão (pianista e compositor prodígio, nascido no sé-
culo XIX), na escultura com a obra e recuperação da casa oficina de 
Soares dos Reis (na rua Luís de Camões) e Teixeira Lopes, e na arte 
publicitária intimamente ligada ao espólio da Ramos Pinto.  

Valores intrínsecos das dinâmicas territoriais 
Considera-se fulcral a conjugação de projetos futuros associados 
à dinamização dos percursos pedonais, nomeadamente na ligação 
entre cotas na área adjacente à estação das Devesas, no contexto 
desenvolvido a nascente evidenciado pela possível implementação 
de um passadiço entre as pontes Maria Pia e Luiz I  (em desenvol-
vimento pela DORU - Divisão de operacionalização da Reabilitação 
Urbana, Gaiurb, Urbanismo e Habitação) e numa expansão a poente, 
até à zona da afurada, cuja singularidade visual e cultural ressalta no 
contexto ribeirinho de Gaia.
No contexto dos percursos pedonais, pode ser ainda contemplada a 
criação de condições para uma efetivação de um plano estratégico 
de percursos noturnos que, conforme abordado no capítulo 6, deve-
rá enquadrar-se num esforço para a definição de um conjunto de cir-
cunstâncias que permitam uma deambulação segura, de forma a que 
o peão possa desfrutar de uma riqueza visual paisagística singular.
No contexto associado às pontes associadas ao Centro Histórico, 
consideramos poderem ser alvo de uma análise cuidada no contexto 
da divulgação de informação associada. Assumimos aqui que a rique-
za inerente ao seu carácter icónico e histórico, não foi contemplada 
neste processo investigativo por já serem alvo de grande reconhe-
cimento, constituindo por si só marcos indissociáveis do território. 

8. 
QUESTÕES

RELEVANTES 
PARA 

INVESTIGAÇÕES 
FUTURAS

85 Anexo E03
86 Técnica calotipo - negativos de papel 

feitos segundo o processo de Talbot, 

in http://alexandrepomar.typepad.com/

alexandre_pomar/2008/04/frederick-willi.

html
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Valores expandidos às duas margens do Rio Douro  
Ao longo do percurso interpretativo histórico do território tornou-se 
inequívoca a íntima conexão entre margens do Rio Douro, pelo que se 
considera pertinente uma abordagem conceptual e visual que traduza 
a essa conexão na definição de marcos urbanos que se complemen-
tam na leitura entre margens.

Figura 174

Ligação visual entre margens
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Perspetivamos num segundo momento a exposição de uma dico-
tomia pertinente para a possibilidade de discussão sobre a efetiva 
capacidade de o Design contribuir para uma maior legibilidade de um 
território, destacando o poder municipal e realçando a pertinência 
que a investigação no contexto académico pode e deve suscitar.

A relevância do poder institucional
Confrontando-nos com uma realidade cada vez mais repleta de infor-
mação, e assumindo a responsabilidade implícita que o poder muni-
cipal e institucional detêm na intervenção visual do espaço público, 
torna-se premente a sensibilização para a integração do design no 
contexto multidisciplinar onde, em consonância com as diversas áreas 
intervenientes no território (arquitetura, o urbanismo, informação 
geográfica, arqueologia, arquitetura paisagista, design urbano, socio-
logia, turismo) se possa pensar a cidade e a sua imagem em todos os 
seus contextos comunicacionais de forma completa e holística.

A importância da investigação académica
No campo da ação investigativa de índole académica, verificando-se 
ainda alguma escassez no contexto da disciplina nuclear do design de 
informação, e considerando a complexidade informativa crescente, 
perspetiva-se a ampliação e aprofundamento do conhecimento na 
área do wayfinding e sistemas visuais de orientação, de forma a res-
ponderem às necessidades reais e efetivas que a vivência no território 
demanda. 
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Da confrontação, entre as expectativas iniciais e a prossecução in-
vestigativa, surgiu um corpo analítico extenso, cuja capacidade de 
síntese não se esgotou na tradução linear e na concretização de um 
artefacto desenhado e desenvolvido. 
Perante a necessidade de encerrar um percurso vasto, sumariamos os 
pontos desenvolvidos ao longo do corpo do documento, pertinentes 
para uma última comprovação, finalizada com a necessária confron-
tação direta com as perguntas inicialmente formuladas.

O problema enunciado
Recuperando a problemática enunciada, pressupôs-se que a massi-
ficação visual, como forma comunicativa, condiciona a experiência/
descoberta da cidade pelo peão, atenuando atualmente as especifici-
dades identitárias dos locais percorridos.
Nesta inquietude, formularam-se questões passíveis de uma acentua-
da reflexão, na procura de compreender de que forma o design pode 
auxiliar na legibilidade, orientação e fruição da cidade: 
1. Perspetivámos os limites da linguagem visual na cidade, perante 
uma concentração informativa, através da análise da descodificação 
da realidade, permitindo a sua interpretação cognitiva pelo peão.
2. Evidenciámos a descodificação e transcrição da realidade, de forma 
a ser interpretada através de um mapeamento cognitivo.
3. Identificámos as inovações tecnológicas existentes capazes de 
constituir uma ferramenta exequível para tal interpretação. 
4. Dissecámos a pertinência e possibilidade de renúncia da universali-
dade visual crescente e patente na cidade contemporânea. 
5. Concretizámos uma estratégia de identidade visual, tendo como 
objetivo a pertinência e legibilidade inerente à identidade e singulari-
dade do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia.

Respondemos às inquietações enunciadas através de uma trama me-
todológica que garantiu o sucesso de uma progressão investigativa 
solidificada nos conceitos nucleares. 

9. 
CONCLUSÃO
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As tríades conceptuais nucleares

A primeira tríade nuclear surge no primeiro capítulo, a (des)orien-
tação da cidade, onde o espaço desponta na condição de persona-
gem, o peão na condição de observador participante e a imagem da 
cidade na condição de reflexo desta relação. 
Delineámos, perante esta identificação, uma abordagem analítica as-
sente nas premissas refletidas nas obras de um conjunto de autores, 
assumindo o cariz exploratório onde se evidenciaram as conexões do 
design com as áreas do conhecimento antropológicas, filosóficas e 
arquitetónicas.
Evidenciámos a necessidade de pensar o espaço em função do 
olhar do peão, numa realidade desconfinada e fragmentada, onde a 
complexidade informativa se amplifica e evidencia a globalização dos 
espaços. Abordámos a simultaneidade espacial e a necessidade de 
evocação da memorabilidade dos espaços e das suas múltiplas vozes.
Aprofundámos a relação do peão, observador participativo, com a 
cidade, através da recuperação dos conceitos de deambulação, de 
Flâneur (de Charles Baudelaire) e de deriva, consolidando a análise 
inerente à orientação cognitiva emocional e à explanação sobre o 
andar como prática estética. Definimos aqui um paralelismo com as 
definições de cartografia emocional atuais, assentes num conjunto 
de ferramentas tecnológicas capazes de traduzir em dados visuais as 
emoções do peão. Esta contextualização, sobre a orientação espacial, 
consolidou a íntima ligação entre reconhecimento espacial e mapea-
mento cognitivo, que permitiu delimitar os fatores preponderantes 
para uma boa orientação espacial do peão, através da correlação 
entre informação e relação espacial.
Destacámos a imagem citadina, como reflexo da interação entre o 
espaço e o peão, sendo provedora da construção de significados con-
ceptuais, semânticos, simbólicos e visuais. Elencámos aqui a distinção 
da cidade como texto, (descodificável pelo peão) e a cidade/paisagem 
como teatro (evidenciando o peão como espetador), realçando a im-
portância do andar, “the walk”, como descoberta e descodificação de 
um espaço que, mais do que a sua morfologia, deve ser compreendi-
do pelos valores culturais e históricos, através da inclusão do fator hu-
mano como elemento central da sua materialidade e imaterialidade. 
Reunimos assim, na primeira parte, um conjunto de conceitos que 
permitiram aclarar o conhecimento do espaço, da observação por 
parte do peão e da relação resultante através da imagem apreendi-
da, consolidando a pertinência enunciada relativa à necessidade de 
análise da descodificação da realidade e capacidade de interpretação 
cognitiva. 

A segunda tríade nuclear é evidenciada no segundo capítulo, a 
identificação da cidade, onde demarcámos a introdução dos con-
ceitos inerentes ao campo do design, procurando um aprofunda-
mento do conhecimento teórico e prático, realçando num primeiro 
plano a definição dos elementos constituintes de um programa 
de wayfinding. 
Clarificámos a terminologia e origens associadas à definição de 
wayfinding, que assumimos como termo globalizante no decorrer 
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deste documento. A este conceito, agrupámos um conjunto de ter-
mos relevantes para uma visão holística dos problemas enunciados, 
nomeadamente no campo da psicologia cognitiva e micropsicologia, 
com o intuito de avaliar a estruturação de um mapa mental.
Enunciámos as temáticas associadas ao turismo de experiência, pre-
missa pertinente tendo em consideração o público alvo do projeto 
estratégico, avaliando as dinâmicas e exigências atuais. Introduzimos 
uma abordagem à história recente sobre a origem dos sistemas de 
comunicação, permitindo um repositório documental estratégico e 
visualmente relevante. 
Evidenciámos as boas práticas e a função pública do design inerentes 
à disciplina do design, ajustando-as ao nosso campo de ação, permi-
tindo estabelecer um conjunto de normas que enquadraram o plano 
estratégico de intervenção projetual.
Aprofundámos a temática constante no desenho do programa, dis-
tinguindo o processo interpretativo do peão e a análise processual do 
designer. Este desdobramento do desenho do programa evidenciou 
a complexidade inerente à definição de formas e conteúdos, permi-
tindo um estudo detalhado às metodologias vigentes no campo dos 
projetos, auxiliando-nos, deste modo, na definição de uma metodo-
logia própria representada na descrição dos casos de estudo e em 
contexto projetual. 
Categorizámos, no processo interpretativo do peão, sete conjunturas 
que permitiram dissecar a ligação entre peão e espaço, observando a 
sua descodificação da realidade. 
Estabelecemos as premissas referentes à desorientação/orientação, 
complexidade visual, definição estratégica do peão, orientação espa-
cial, configuração espacial e mapa cognitivo.
Recolhemos as particularidades processuais do designer, as descri-
ções de critérios e metodologias presentes na definição de estratégias 
visuais, formais e funcionais.
Obtivemos as respostas à problemática inerente ao desenho de um 
programa de wayfinding, possibilitando definir os limites da lingua-
gem visual ambicionados. 
Estratificámos e organizámos o conhecimento recolhido por oito ca-
tegorias: o território como espaço do diálogo; a organização espacial 
e sistema de circulação; o perfil do designer; a contenção visual do 
programa; a consistência do programa; a necessidade de informação; 
o processamento da informação; as preocupações inclusivas. Esta 
categorização possibilitou definir um conjunto de valores que respon-
dem à capacidade do design auxiliar na legibilidade, orientação e 
fruição da cidade.
Identificámos as especificidades dos grafismos, clarificando todas 
as questões formais e de índole prático, assentes numa abordagem 
semântica inicial, alicerçando os pressupostos práticos à teoria, assu-
mindo, no entanto, o carácter prático de tentativa e erro neste campo 
de ação do design. Destacámos aqui, as necessidades de legibilidade 
e compreensão inerentes ao desenho formal dos pictogramas, per-
mitindo desenvolver posteriormente, em contexto projetual, uma 
resposta à questão inicial sobre a universalidade visual. Na análise 
tipográfica, verificámos a adequação formal a um contexto real de 
exterior, demonstrando as condicionantes a considerar no âmbito da 
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efetivação de um projeto. Na análise do espectro cromático, obser-
vámos as especificidades que promovem ou dificultam a legibilidade, 
coerência e a eficácia na comunicação visual.
Sustentámos o desenvolvimento da decomposição teórica, na defini-
ção de suportes e materiais,  através da designação dos enunciados: 
uma questão de forma, onde foram evidenciadas as tipologias de 
suportes; uma questão de colocação, onde foram destacadas as par-
ticularidades associadas à correta adequação procurando estabelecer 
uma legibilidade e compreensão máxima; uma questão de material, 
onde foi esmiuçada a pormenorização dos componentes integrantes 
dos suportes.
A reflexão produzida, nesta segunda tríade nuclear, permitiu um 
enquadramento conducente à definição de parâmetros formais, que 
anuíram um aprofundamento do conhecimento, possibilitando reunir 
e efetivar um conjunto de ferramentas avaliativas essenciais para uma 
metodologia de atuação estratégica.

A terceira tríade nuclear emerge no terceiro capítulo, a singulari-
dade do território, na concretização da definição dos objetos de es-
tudo definidos. Esta triangulação corporiza os pontos de ancoragem, 
reflexos do património material e imaterial inerentes a uma geografia 
real, o Centro Histórico de Gaia. Evidenciámos o teleférico, como 
elemento contemporâneo construído, o estaleiro detentor de um 
valor imensurável na sua representatividade histórica passada e o 
conjunto de percursos pedonais em fase de estudo e desenvolvi-
mento, passíveis de representar uma fruição futura. 
Caracterizámos e enquadrámos as nossas estratégias investigativas, 
estabelecendo os princípios metodológicos inerentes ao desenho 
do projeto desenvolvido, possibilitando recolher um conjunto de 
elementos singulares do território que garantiram, num contexto pro-
cessual, a solidez formal na definição estratégia de identidade visual 
do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia.
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O projeto como plano estratégico

Assumindo o cariz aplicável do processo investigativo, circunscreve-
mos um conjunto de princípios orientadores, refletores do conheci-
mento adquirido e produtores de evidência, que fossem traduzíveis 
num plano de intenções estratégico, passível de ser implementado 
num território real, dando resposta à questão investigativa inicial no 
âmbito da estratégia visual aplicável ao Centro Histórico. Progredi-
mos de uma investigação para o desenvolvimento de um artefacto 
possível, neste caso um conjunto de artefactos resultantes de um 
arquivo documental teórico/prático onde as componentes históricas 
e imagéticas se assumiram como referentes projetuais. 
Assegurámos que este conjunto de artefactos avalizasse as respostas 
às questões formuladas sendo detentor e tradutor de uma identidade 
visual e territorial, reflexo da singularidade inerente a uma geografia 
concreta, o Centro Histórico de Vila Nova de Gaia.
Expusemos uma nova trilogia programática ao longo do desenvol-
vimento projetual, evidenciando a identificação dos conceitos 
inerentes, a designação das especificidades formais e a apre-
sentação das intervenções.
Na identificação dos conceitos inerentes, definimos elementos 
singulares que surgissem inesperadamente de um território já reco-
nhecido internacionalmente pelo vinho do porto, pelas suas pontes 
e por alguns monumentos de referência nacional, como é o caso da 
Serra do Pilar ou o Convento Corpus Christi. 
Assumimos uma abordagem de cariz contemplativo, assentando o 
programa no conceito de deambulação e serendipidade, enuncia-
dos no primeiro capítulo. Destacámos a possibilidade de reflexão e 
definição de narrativas assentes num imaginário longínquo, real ou 
inventado. Evidenciámos ainda a noção de ética de intervenção, onde 
se procurou enaltecer o território e a sua população, de forma a que o 
projeto não se esvaziasse apenas na visibilidade turística. Consequen-
temente, e contrariando uma primeira abordagem conceptual, assu-
mimos uma fluidez estratégica, aleatória à primeira vista, permitindo 
o fator surpresa e a capacidade de percorrer múltiplos percursos, 
ajustados à individualidade de cada um.
Na designação das especificidades formais, estabelecemos parâ-
metros para que a diversidade de ação fosse determinante e aglutina-
dora , através da coerência conceptual e visual. 
Concretizámos aqui as primeiras tomadas de decisão, como reflexo 
da solidificação inerente à pesquisa evidenciada. Foi definida a desig-
nação do programa/projeto walkingaia (walk in gaia), onde a ação 
de andar se encontra subliminarmente associada. 
No contexto da informação, efetivámos as respostas que consubs-
tanciam a definição do público, das singularidades do território e da 
informação a comunicar, concretizada na definição de um conjunto 
de locais ao longo do território que respeitassem o carácter singular, 
diferenciador e inesperado pretendido. 
No contexto dos grafismos, ambicionámos a coerência visual do pro-
jeto, sendo identificadas as questões relativas à linguagem pictórica, 
tipográfica e cromática. Na definição pictórica, convencionámos a uti-
lização do sistema de símbolos universal desenvolvido pela Aiga/Dot, 
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contrariando em parte a própria renunciação à universalidade visual 
que tínhamos enunciado, com base na dificuldade de concretização 
de um sistema alternativo que garantisse o mesmo reconhecimento 
em tempo útil. Na definição tipográfica, estipulámos o uso da Fruti-
ger, pela sua adequação formal, longevidade estilística e legibilidade 
amplamente validada. Na definição cromática, distinguimos a neutra-
lidade pretendida no contexto dos suportes (à exceção dos marcos 
visuais), assente também na coerência com o sistema da toponímia 
existente e a utilização da cor como código pontual que assenta 
numa tripartição aludindo à morfologia do território, respeitando 
ainda os valores retirados dos questionários efetuados aos moradores 
e comerciantes (preferência pela cor azul e verde). Aqui, definimos 
três vetores cromáticos distintos que representaram três altitudes 
distintas: o azul, representativo da linha de água, evidenciando a 
proximidade do rio; o verde, representativo de um plano intermédio, 
onde foram evidenciados alguns pontos de descanso; o magenta, 
representativo do ponto máximo de contemplação, aludindo à malha 
visual dos telhados do edificado. 
No contexto do hardware/suportes, destacámos o seu ajuste ao ter-
ritório especifico, assente na depuração da forma e na aplicação de 
uma grelha compositiva assente nas singularidades formais, (malha 
dos telhados, as janelas, as escadas, o passadiço e as estruturas ine-
rentes ao estaleiro e ao teleférico). Criámos uma tripartição em três 
planos de intervenção, o plano dos suportes próprios, o plano das 
inscrições e o plano dos suportes afixados, onde cada tipologia foi 
descrita de acordo com a sua estrutura e possibilidade de aplicação. 
Evidenciámos, por fim, as preocupações inclusivas inerentes, ao con-
templar a leitura por parte de peões com mobilidade reduzida, com 
surdez ou cegueira, contemplando um conjunto de aplicativos que 
permitam atenuar as dificuldades de orientação e fruição associadas. 
Na apresentação das intervenções, representámos as iniciativas 
propostas para o território analisado. Estas foram destacadas pelo 
código cromático associado e alvo de uma descrição do conceito ine-
rente e da sua materialização. Ao nível associado à cor magenta (nível 
3), foram destacadas as intervenções na área do castelo, da estação 
general torres e dos telhados (apenas visível a um nível superior), 
imbuídas de um simbolismo histórico e cultural. No nível associado à 
cor verde (nível 2), surgiram as intervenções na rua Barão Forrester, 
rua Serpa Pinto (antiga calçada das freiras) e no antigo núcleo do 
monte judeus. No nível associado à cor azul (nível 1), destacaram-se 
as intervenções no estaleiro de barcos rabelos e na área circundante 
à associação dos Mareantes do Rio Douro.
Consideramos que estas intervenções promovem a singularidade 
inerente do território, potenciando o valor identitário dos lugares. Fo-
mentam novas práticas de visita e deambulação através da integração 
de um conjunto de indicações e pistas sobre o território, o edificado 
e a história, com referências ao paralelismo visual da margem do por-
to, destacando miradouros e pontos de descanso (com plataformas 
inclusivas), incluindo informação de tempos de viagem, reflexões de 
autores locais e nacionais, procurando induzir e provocar a vontade 
de percorrer o território, procurando contribuir para a captação de 
novos públicos.
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Reforçámos assim o objetivo integrador de uma intervenção concep-
tual e visual num espaço delimitado, vivenciado por inúmeros públi-
cos, de forma a produzir significados orientadores e dinamizadores, 
através de pequenos elementos de cariz duradouro ou efémero, no 
sentido de dotar a paisagem de uma interpretação singular por quem 
percorre este território específico. 

Limitações à implementação do projeto, 
ou a investigação fluída no conhecimento  
multidisciplinar

Num primeiro momento, procurávamos definir uma tipologia de solu-
ção que se enquadrasse metodologicamente e visualmente a diversas 
cidades. No entanto, ao longo do processo investigativo, fomos cons-
tatando que esta solução só faria sentido apenas no campo metodo-
lógico e estratégico, nunca no campo formal e do desenho, pois a 
autenticidade e singularidade não deve permitir essa replicação, uma 
vez que esvazia a génese da problemática, a autenticidade inerente 
ao território. Assim, a metodologia caleidoscopal apresentada, surge 
como essência replicável para investigações futuras, podendo ape-
nas, e em conjunto com a recolha e evidência dos casos de estudo 
apresentados, servir como guia de utilização existente, no campo das 
formas e intenções.
Fortalecendo a ideia de colaboração interdisciplinar num processo de 
wayfinding, criámos um projeto que transparecesse o contributo de 
diversas áreas do conhecimento, nomeadamente através da coope-
ração com designers, arquitetos, paisagistas, urbanistas, peritos em 
mobilidade, engenheiros geográficos, historiadores, arqueólogos, 
sociólogos e técnicos de turismo. Consequentemente, verificámos ao 
longo do percurso, a incapacidade de conquistar a plenitude na pla-
nificação e implementação do projeto, comprovando a importância 
crucial da constituição de uma equipa com valências em todas as 
áreas de atuação. Verificou-se, deste modo, a necessidade premente 
da definição de uma equipa multidisciplinar para efetivar um projeto 
desta dimensão que, tendo em consideração o âmbito institucional 
em que se enquadra, e por apresentar os seus tempos próprios de 
orgânica interna de trabalho, não permitiu uma coadunação ajustada 
aos tempos desta investigação, para a concretização efetiva do pro-
grama ambicionado.
No entanto, salientamos a legitimação institucional recebida no 
âmbito das duas divisões municipais que assumem a intervenção 
estratégica nas áreas do planeamento e da reabilitação urbana, ao 
considerarem que o projeto “consubstancia um dos objetivos fun-
damentais da operação de reabilitação urbana do centro histórico 
- potenciar o conhecimento do território, através da criação de novos 
pontos de interesse e da promoção de intervenções estrategicamente 
localizadas”87 
Consideramos o projeto como um plano de intenções piloto de cariz 
estratégico, capaz de estabelecer as bases programáticas para uma 
futura pormenorização da componente prática a ser desenvolvida 

87 DORU, divisão operação reabilitação do 

território, coordenação Arq.ª Rita Amaral
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no âmbito municipal, com potencialidade para ser expandido pelas 
diversas áreas de interesse estratégico. 

Concluímos que, após uma exposição sintética de alguns dados 
relevantes resultantes deste processo investigativo, se deve-
rá estabelecer uma relação direta e sucinta com as questões 
enunciadas que formularam a problemática enunciada.  

Perante a extrema concentração de informação, dissecámos os 
limites da linguagem visual na cidade. Conscientes da dificuldade 
inerente à capacidade reorganizadora da linguagem visual constante 
na malha citadina, analisámos os pontos de ação possíveis que per-
mitissem atenuar essa multiplicidade de discursos existentes. Perante 
esta realidade visual complexa que hoje se vivencia, pudemos verificar 
que o raio de ação está delimitado por um conjunto de fatores ex-
ternos, impossíveis de controlar. Estes, podendo até serem regulados 
por um conjunto de regulamentos municipais, não garantem uma 
efetiva clarificação da legibilidade pretendida.
Assim, com base no corpo documental reunido, foi-nos permitido 
assegurar uma agregação de premissas metodológicas e formais que 
poderão ser desenvolvidas no âmbito de um programa de wayfinding, 
no sentido de minimizar o impacto desajustado e garantindo uma 
adequação à envolvente onde se integra. 
Concluímos que, não sendo possível definir e restringir os limites da 
linguagem visual, o designer pode contribuir como reorganizador 
pontual de alguns aspetos referentes à informação disponibilizada na 
cidade, através de uma atitude eticamente consciente da identidade 
visual, cultural e singularidade que cada espaço encerra e transmite, 
adequando todos os elementos constituintes às funções propostas. 
Joga-se aqui num equilíbrio entre a invisibilidade da ação e a eficá-
cia de atuação, num eixo mediador de diálogo entre o homem e a 
cidade. Salvaguardam-se, no entanto, os casos onde a pertinência da 
visibilidade da intervenção se fundamente como fulcral no contex-
to visual do território, saindo da sua invisibilidade aparente para se 
impor como marco visual tradutor de uma intenção, demarcação ou 
revisitação material. 

Evidenciámos a descodificação e transcrição da realidade, de 
forma a ser interpretada através de um mapeamento cognitivo, 
através de uma investigação alargada ao processo interpretativo do 
peão, no campo da psicologia cognitiva e micropsicologia, na von-
tade de descodificar e antecipar as dúvidas e hesitações da nossa 
personagem.
Verificámos que a micropsicologia procura explicações na atuação 
humana, sendo as suas atuações perante microcenarios a ambição 
no conhecimento associado ao desenvolvimento de um mapa mental 
no contexto da definição de um sistema ou programa de wayfinding. 
Dissecámos a dinâmica da interação entre peão e a informação na 
ação, assumindo que a intenção é maioritariamente de chegar de um 
ponto A e a um ponto B, e não uma mera deambulação. Alcançámos 
um conjunto de estratégias que permitem minimizar as dificuldades 
frequentes num contexto onde a ansiedade informativa prevalece. 
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Destacámos a necessidade de coerência de um sistema para uma 
maior memorização da configuração de um local, assumindo uma 
função seletiva e diretiva que se baseia no olhar. Consequentemente, 
atestámos ser nos pequenos períodos temporais da perceção visual 
que a informação atua e se transforma em memória, sendo a sua 
assertividade baseada num número de unidades de informação 
pequeno. 
tomada de decisão e desenvolvimento de planos de decisão (a pes-
quisa); a execução da decisão (a decisão), onde se transformam os 
planos de decisão em comportamentos, no momento e lugar certo 
ao longo de um percurso; o processamento da informação (a ação), 
compreendendo a perceção da envolvente onde se insere e cognição 
que providencia ao utilizador as informações necessárias para a to-
mada de decisão entre duas ou mais hipóteses. 
Deste modo, consideramos que a capacidade de descodificação e 
transcrição da realidade pode ser traduzível num conjunto de ferra-
mentas de análise associadas à psicologia cognitiva que possibilitam 
garantir o máximo de informação possível relativa ao comportamento 
humano, antevendo as necessidades orientativas específicas.

Perspetivámos a otimização das inovações tecnológicas permi-
tidas e exequíveis para o desenvolvimento de um programa 
visual de orientação urbana.
No decorrer do percurso investigativo foi-nos permitido verificar um 
conjunto alargado de projetos cujas valências tecnológicas foram 
examinadas com o intuito de responder à questão formulada. Nesta 
reflexão, foi verificado um conjunto relevante de soluções onde a 
maior utilização se traduz na capacidade interativa, através de aplica-
tivos móveis, que complementam a informação disponibilizada. Esta 
valência assume uma grande relevância tendo em consideração a li-
mitação de espaço inerente aos suportes de comunicação existentes. 
Essa potencialidade pode, no entanto, fazer-se notar num conjunto 
alargado de inovações tecnológicas de baixo custo, permitindo trazer 
ao campo da comunicação pública um conjunto de ferramentas que 
espelhem preocupações inclusivas. A inclusão de um QRcode ou de 
um sistema wi-fi pode assim consentir a amplificação de informação 
a um público com dificuldades de cognição, de visão ou motoras, 
tornando-se um elemento no espaço urbano que auxilie e consiga 
comunicar e interagir de forma a expor ou a orientar quem possui 
dificuldades orientativas ou motoras.  
Esta otimização das inovações tecnológicas pode assim, num con-
texto inerente ao design universal, traduzir-se numa ferramenta de 
extrema relevância para que seja dada uma resposta inclusiva no 
contexto da cidade.

Defendemos um programa para a cidade contemporânea que se 
propõe renunciar à universalidade visual crescente. Esta questão 
assumiu-se como uma constante no processo investigativo, tendo em 
consideração equilíbrio imprescindível entre a necessidade de com-
preensão e legibilidade do peão e a capacidade de contemplar um 
programa/projeto que não se esgotasse na sua função comunicativa. 
Numa análise contextualizada das cidades alvo de grandes movimentos 
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turísticos, verifica-se a incapacidade de contrariar as dinâmicas ins-
taladas, onde o exemplo máximo é personificado pelos autocarros 
turísticos vermelhos ou amarelos, que assumem a mesma identidade 
gráfica um pouco por todo mundo, sem que haja, no entanto, uma 
preocupação de adequação ao local onde atuam.
Assumimos uma abordagem onde a adoção dos grafismos ineren-
tes se estabelece num conjunto de premissas universais, testadas 
e validadas, por se considerar importante que a compreensão num 
território aberto se faça da forma mais fluida possível. No entanto, 
no campo estratégico e formal, houve uma necessidade e vontade 
de missão de resistir ao sistema comum e banalizado, procurando 
uma diversificação de suportes que assegurasse uma linha coerente 
e unificadora, mas que ao ser ajustado às necessidades do território 
respeitasse as suas dinâmicas e a sua história.
Assim, podemos concluir que apesar de ser difícil renunciar à uni-
versalidade visual crescente, há espaço para desenvolver soluções 
integradas à especificidade geográfica, histórica e cultural do espaço, 
procurando, no entanto, o equilíbrio com a sua descodificação pela 
generalidade de públicos que o visitam.

Definimos uma estratégia para a identidade visual, para que o 
centro histórico de Vila Nova de Gaia seja legível pelos diversos 
públicos, através do desenho de um plano assente numa metodolo-
gia caleidoscopal, onde um conjunto de tríades enquadra e antevê as 
necessidades inerentes ao projeto. A estratégia gizada permitiu uma 
solução que respeita a essência do território e do público-alvo, através 
de um projeto com um forte cariz contemplativo e deambulatório. 
1.Definimos os limites de análise e de intervenção, através dos obje-
tos de estudo, (o teleférico, o estaleiro e os percursos pedonais), e da 
escolha estratégica dos pontos de atuação, onde se evidenciaram ele-
mentos singulares que surpreendam ao longo do espaço demarcado. 
2.Desenvolvemos um estudo exaustivo do território através de um 
conjunto de documentos estratégicos existentes, auxiliado por en-
trevistas direcionadas aos intervenientes diretos (do estaleiro e da 
associação recreativa Mareantes do Rio Douro) e aos historiadores e 
arqueólogos que possuíam um conhecimento mais alargado e apro-
fundado dos espaços analisados. 
3.Identificámos o público-alvo, orientámos a estratégia para o peão, 
nas suas variações como turista, morador, comerciante, desportista. 
Neste parâmetro, definimos um conjunto de instrumentos (questioná-
rios e entrevistas) capazes de analisar algumas necessidades inerentes 
ao local da intervenção e que permitiram desenhar algumas soluções 
ajustadas às preocupações demonstradas.
4. Criámos um novo esquema triangular integrando as áreas nuclea-
res da informação, dos grafismos e dos suportes, onde se respon-
deu às questões para que?, onde? e qual a informação desejada?, 
assumindo-se uma divisão em informação contemplativa, histórica, 
orientadora. 
5. Definimos, no campo dos grafismos, uma tríade constituída pelos 
parâmetros referentes à pictogramas, tipografia e identidade cromáti-
ca, onde foram firmadas escolhas com base na coerência, legibilidade 
e singularidade do território (no campo da identidade cromática).
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6. Firmámos, no campo do hardware/suportes, a tríade final com 
a estruturação desenhada em torno da forma, material e afixação, 
destacando os elementos constituintes dos suportes, através de uma 
tipologia de uso de materiais (respeitando a envolvente do território 
e a identidade da família de toponímia existente), de formas (eviden-
ciada por uma grelha assente na morfologia singular dos telhados do 
centro histórico) e de fixação, através da distinção entre tipologias de 
suportes (suportes próprios, afixados e inscrições).
Resume-se, desta forma, a estratégia de intervenção no contexto con-
creto do Centro Histórico de Vila nova de Gaia, através da implemen-
tação de um projeto traduzível num conjunto de artefactos concretos 
que contemplaram e traduziram a preocupação com a identidade e 
singularidade do território, procurando simultaneamente o equilíbrio 
com a descodificação universal, nunca anulando as especificidades 
do local.

Extrapolando a proposta estratégica de intervenção associada ao ter-
ritório do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia, criámos uma base 
de dados como resultado do processo investigativo, assumindo-se 
como arquivo documental, onde é exposta a metodologia, o proces-
so desenvolvido e o espólio fotográfico registado. Esta plataforma 
representa uma ferramenta de comunicação digital aberta à parti-
cipação da comunidade local e académica, de forma a incentivar o 
desenvolvimento de uma rede de informação dinâmica, promovendo 
a discussão e debate sobre as temáticas associadas à imagem da ci-
dade e à forma como o design pode auxiliar na sua legibilidade e 
interpretação.
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A lista de anexos e respetivos documentos estão organizados no se-
gundo volume desta tese, composta por artigos científicos do autor, 
entrevistas, questionários e projetos desenvolvidos.
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