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Esta pesquisa tem como propósito a criação de um livro que reúne letras 
e ilustração inspirados na cultura visual da cidade do Porto, destinado aos 
turistas que aqui vêm visitar. Como parte da investigação, o resultado foi 
o estudo das letras, a partir da análise de seus aspéctos formais e de sua 
prática, bem como a investigação do início de suas origens, passando pelo 
lettering e seus processos de construção.

Em um contexto globalizado, onde a cultura e o turismo caminham 
juntos, se fez necessário compreender o que caracteriza a identidade 
cultural e como o turismo está inserido nesse contexto. Por meio da 
revisão de literatura, foi possível compreender que existem tipos de 
turistas que buscam conhecer a cidade através da identidade cultural e 
das pessoas que ali vivem.

Através de pesquisas e da análise do registro fotográfico de tipografias 
e elementos visuais encontrados na cidade do Porto, foram criados 
letterings que evidenciam características da identidade cultural do 
Porto, compilados num guia ilustrado de 12 páginas: “My type of Porto”. 
A metodologia para o processo de construção do lettering fundamentou-
se numa síntese do processo de Martina Flor e de Jéssica Hische, que se 
resumem em quatro passos: 1. Pesquisa e Brainstorming, 2. Thumbnails, 
3. Sketching, 4. Finalização.

Este livro foi mais tarde o motivo para a condução de entrevistas com  15 
participantes de diversas áreas e nacionalidades, sendo 4 que conhecem 
o Porto a turismo, 2 que nunca visitaram o Porto, 6 que vivem no Porto 
e 3 que conhecem o Porto, mas vivem em outra cidade em Portugal; e 
de uma especialista da área do lettering, cujo reconhecimento dos locais 
ou identidade do Porto foi satisfatório, e cujo feedback incluiu dicas e 
a percepção de referências à cidade do Porto através das ilustrações, 
cores, elementos ou ainda do estilo de letra encontrados no guia. Os 
entrevistados alegaram reconhecer características que os remetem à 
identidade cultural do Porto.  

R E S U M O



Os dados coletados nos permitiram: (1) investigar a presença e 
características de tipografias encontradas na cidade do Porto, retratando 
alguns locais como Jardim do Morro, Serralves, Miradouro da Vitória, 
entre outros; (2) estabelecer um paralelo entre o resgate cultural da 
tipografia do Porto com o resgate do desenho artesanal das letras, 
através do lettering; (3) demonstrar como as letras podem fazer parte da 
identidade cultural de uma cidade.

Palavras-chave
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The purpose of this research is the creation of a book that brings together 
letters and illustrations inspired in the visual culture of Porto, targeted to 
the tourists that visit the city. This work consisted in the study of letters, 
from the analysis of its formal aspects and its practice, the investigation 
of its origins, and until the use of lettering and its construction process.

In a globalized context, where culture and tourism walk side by side, it was 
necessary to understand what characterizes the cultural identity and how 
tourism is inserted in this context. Through the literature review, it was 
possible to understand that there are types of tourists that seek to know 
the city they visit by its cultural identity and through the local residents.

Through research and the analysis of the photographic register of 
typography and visual elements found in the city of Porto, letterings were 
developed highlighting emblematic characteristics of Porto’s cultural 
identity, compiled in a 12-page illustrated guide: “My type of Porto”. The 
methodology used in the lettering construction process was based on a 
synthesis of Martina Flor and Jessica Hisch’s work, that is summed up in 
four steps: 1. Research and Brainstorming, 2. Thumbnails, 3. Sketching,  
4. Refined drawing.

This book was later the object for the conduction of interviews with 15 
participants of different areas and nationalities. From these participants, 
4 of them know Porto through tourism, 2 of them have never visited the 
city, 6 of them are residents in Porto and 3 participants that know Porto, 
but live in another city of Portugal. Additionally to these participants, 
another interview was conducted with a specialist in the field of lettering, 
whose recognition of Porto’s location and identity was positive and 
whose feedback included valuable information about the perception of 
references to the city of Porto trough the illustrations, colors, elements as 
well as the letter style found in the guide. The interviewees attested that 
they could recognize characteristics that refers to Porto’s cultural identity.

A B S T R A C T



The data collected allowed us to: (1) investigate the presence and 
characteristics of typography found in the city of Porto, referring to places 
like Jardim do Morro, Serralves, Miradouro da Vitória, among others; (2) 
to establish a parallel between the cultural heritage of Porto’s typography 
with the rescue of the handmade design of letters, trough lettering; and 
(3) to show how letters can be part of the cultural identity of a city.

Keywords
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A partir da análise e do registo fotográfico de tipografias e elementos visuais 
encontrados na cidade do Porto, criou-se um guia de turismo ilustrado por 
letterings1 que evidenciem características da identidade cultural da cidade. Esse 
guia, chamado “My type of Porto”, contem dez dicas e, portanto, dez letterings* 
diferentes, de como aproveitar a cidade através do ponto de vista da autora. 

Para a realização dessa dissertação, se fez necessário analisar três importantes 
pilares: tipografia, identidade cultural e turismo. A fim de estruturar esses 
pensamentos, a tese divide-se em três capítulos: Capítulo 1, onde se faz uma 
abordagem Teórica/Histórica desde o surgimento do alfabeto latino ocidental 
até o aparecimento da imprensa no Ocidente; 2. Contextual, descrevndo o 
contexto atual do turismo no Porto; 3. Prático, no qual contém a descrição da 
metodologia e desenvolvimento do projeto empírico, bem como a sua validação 
junto  grupo de foco.

1. Lettering como 
composição. É o desenho de 

uma ou mais palavras para 
uma aplicação específica, 

com o objetivo de transmitir 
uma determinada mensagem 

ou atributo. Cada letra é 
desenhada do zero. Abaixo 

exemplos de Flor (2017) 
de uma composição na 

sua fase inicial de sketch 
e de sua fase finalizada.

I N T R O D U Ç Ã O

Tipografia

Lettering

CidadeIndivíduos

SocialEconomia

Anatomia

Classificação

Caligrafia

Turismo

Identidade 
Cultural

&

&

Diagrama. 1  
Diagrama das 

áreas envolvidas 
(imagem autoral)
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Como ponto de partida para a análise da dissertação, no capítulo 1, tornou-se 
pertinente fundamentar as principais referências históricas e teóricas que tra-
tam sobre a origem e o desenvolvimento das letras, a fim de perceber como 
nasceram e se desenvolveram vários alfabetos, estilos e formas. Essa investiga-
ção permite trazer uma reflexão sobre o decorrer da história e da sua relação 
com o presente.

Por isso, em um primeiro momento, foi analisado e descrito, de forma breve, a 
história do alfabeto latino ocidental, desde o alfabeto Romano e suas Maiúscu-
las Imperiais, passando pelas escritas Unciais, Carolíngias, Góticas e sua relação 
com a caligrafia, até o aparecimento da imprensa no Ocidente. Também foi es-
tudado as fases mais importantes da evolução tipográfica e as distintas formas 
e procedimentos construtivos da letra para perceber quais as diferenças entre 
Caligrafia, Tipografia e Lettering.

Nesta fase da investigação, também foi estudado algumas das diferentes classi-
ficações tipográficas e características da anatomia da letra, bem como suas ter-
minologias, com o objetivo de analisar a construção da letra e suas influências 
nas tipografias encontradas na cidade do Porto, que é um dos objetos de estudo 
desta dissertação.

De acordo com Kane (2002), assim como qualquer ofício que evoluiu ao longo de 
500 anos, a tipografia emprega vários termos técnicos. Esses termos descrevem 
principalmente partes específicas das formas das letras. É importante conhecer 
as partes e componentes da letra, pois isso facilita a identificação de tipos de le-
tra específicos. Além disso, conhecer as características e anatomia dos tipos, nos 
auxilia na criação de uma nova letra e na construção de um novo lettering. Para 
essa dissertação, optou-se por escolher uma classificação que mais se adequasse 
à análise de lettering e por esta razão, o sistema de classificação proposto por Ca-
therine Dixon para o Central Lettering Record foi escolhido como objeto de estudo.

Para além da tipografia, como esta dissertação se trata de um livro ilustrado 
por lettering, foi pertinente também o estudo sobre características e processos 
construtivos do mesmo. 
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O termo lettering se refere a algo único, personalizado, feito para uma 
certa aplicação através da combinação de formas e elementos gráficos, 
assim como cores e texturas. O objetivo é transmitir uma certa caracterís-
tica, mensagem ou ideia. Resumidamente, o lettering conta uma história 
através do uso de letras e formas desenhadas. (Flor, 2017, p.12)

Em um segundo momento, em um contexto em que as letras atuaram como 
ferramenta para evidenciar características da identidade cultural de um local, 
se fez necessário uma compreensão contextual sobre a cidade e identidade cul-
tural. No capítulo 2, após coleta e análise de dados, foi possível perceber que a 
identidade cultural de um local diz respeito ao sentimento de pertença e iden-
tificação emocional que cada indivíduo tem relativamente a um grupo ou lugar. 
A construção desta identidade baseia-se nas semelhanças e diferenças, no que 
temos em comum ou o que nos diferencia dos outros. Estas identidades não 
são estáveis e fixas, encontram-se em constante mutação, devido sobretudo às 
influências externas que estão sujeitas (Martins, 2012).

A partir do momento em que a cultura vira ferramenta de desenvolvimen-
to econômico e social de uma cidade, é necessário criar ofertas de pro-
dutos de um turismo cultural, não só em um mercado massificado, mas 
também no mercado alternativo e paralelo a ele. (Aldrighi, 2018, p.32)

Uma vez que a cultura e o turismo andam de mãos dadas, foi possível identi-
ficar, do ponto de vista sociológico, os tipos de turistas existentes de acordo 
com Smith (1989), e concluir que existe um nicho de turistas interessados pela 
identidade cultural do país que visitam, que buscam viver a cidade não so-
mente pelo que o turismo promove, mas também pelo modo que os cidadãos 
vivem. A fim de contextualizar o turismo e o Porto, foi estudado as estraté-
gias utilizadas pelo governo português para alavancar a visibilidade do país e 
como isso afetou o modo que o turismo em Portugal é percebido pelo mundo. 
A identidade cultural do país, juntamente com estratégias digitais orientadas 
para nichos especializados, deu visibilidade para que Portugal se tornasse um 
símbolo de cultura e história para aqueles que aqui vêm visitar. 

Em paralelo com o conteúdo feito até então, no capírulo 3, como parte da meto-
dologia, fez-se imperativo o uso da análise de fontes e objetos físicos já existen-
tes, com o intuito de propor uma reflexão mais voltada à forma de produção do 
conteúdo e suas características estéticas, por meio da análise crítica da observa-
ção, de modo a tentar retirar elementos que possam compor o objeto proposto. 
Após a coleta e análise de dados por meio de bibliografia especializada e estudo 
de cada um dos objetos dos estudos de caso, no último capítulo foi proposto 
a confecção de um objeto editorial em caráter de guia e voltado ao turismo  



I n t ro d u ç ã o   21

intitulado “My Type of Porto”, enquanto resultado de uma análise que tem como 
objetivo estabelecer um paralelo entre o resgate cultural da tipografia do Porto 
com o resgate do desenho artesanal das letras, através do lettering.

Para atender as necessidades do objeto gráfico da dissertação em questão, 
foi necessário buscar referência bibliográfica do processo utilizado na área do  
design gráfico e também do processo de construção do lettering. Optou-se pela 
fusão entre as abordagens metodologógicas do processo de design de Ambrose  
e Harris (2011) e pelo processo de construção de lettering da designer  
Jessica Hische (2015).

Em um último momento, através de entrevistas com turistas, moradores do Porto  
e pessoas que nunca visitaram a cidade, foi possível apresentar o objeto prático 
dessa dissertação e concluir que a maioria das pessoas reconheceram características 
da cidade através dos letterings desenvolvidos para o guia em questão.
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Introdução: a letra no alfabeto latino

A escrita foi uma das principais ideias que possibilitaram o desenvolvimento das 
civilizações. Antes que a escrita se desenvolvesse, as pessoas mantinham toda 
a informação na memória. Entretanto, com o passar dos anos, o ser humano 
sentiu a necessidade de armazenar conhecimento e de transmiti-los a outras 
pessoas que se situavam a alguma distância, seja no tempo ou no espaço.

Há mais de 2.000 anos, o alfabeto latino ocidental foi desenvolvido e modificado 
por uma ampla diversidade de alterações sociais e tecnológicas, fornecendo um 
recurso rico e variado para a caligrafia, o lettering e a tipografia (Harris, 1995).

Nesta fase da investigação, se fez necessário fundamentar as principais referên-
cias históricas e teóricas que tratam sobre a origem e o desenvolvimento das 
letras, a fim de perceber como nasceram e se desenvolveram vários alfabetos, 
estilos e formas. Essa investigação permite trazer uma reflexão sobre o decorrer 
da história e da sua relação com o presente.

Para dar início a esta dissertação, a seguir, iremos analisar e descrever breve-
mente a história do alfabeto latino ocidental, desde o alfabeto Romano e suas 
Maiúsculas Imperiais, passando pelas escritas Unciais, Carolíngias, Góticas e sua 
relação com a caligrafia, até o aparecimento da imprensa no Ocidente. Tam-
bém pretende-se analisar as fases mais importantes da evolução tipográfica e 
as distintas formas e procedimentos construtivos da letra para perceber quais as 
diferenças entre Caligrafia, Tipografia e Lettering.

1.1 Breve história do alfabeto latino ocidental

A escrita não foi inventada por uma pessoa, nem por uma sociedade. Desenvolveu-
-se naturalmente em diferentes locais e em diferentes alturas. Somente em, apro-
ximadamente, no ano de 1200 a.C. que o primeiro alfabeto fonético foi desenvol-
vido, na Fenícia. Ele foi adaptado no século 8 a.C. pelos gregos, cujo formato das 
letras foi emprestado aos Etruscos e, por sua vez, aos Romanos. Todas as escritas 
ocidentais posteriores se desenvolveram a partir da escrita romana (Pires, 2017).

No primeiro século a.C. os romanos desenvolveram diversas escritas, entre 
elas uma cursiva rápida utilizada para correspondência, rabiscada em uma 
placa de cera ou escrita com um cálamo em papiro. Essa letra influenciou no 
desenvolvimento da letra maiúscula, incluindo a Meia Uncial. Outra escrita 
fundamental foi a Maiúscula Rústica, usada em manuscritos, inscrições e for-
mas gravadas (Branco, 2016).



C a p í t u l o  1  l  Te ó r i c o / H i s t ó r i c o   25

Mas sem dúvidas, a mais importante foi a terceira letra romana produzida no 
primeiro século a.C, atualmente conhecida como Maiúscula Imperial ou Capitu-
lar Imperial, usada tanto gravada em pedra (figura 1), como desenhada a pincel. 
Até os nossos dias, as formas dessa escrita servem como modelo para as nossas 
maiúsculas modernas. Seu exemplar mais famoso que sobreviveu é a Coluna de 
Trajano, em Roma (Pires, 2017).

Concluída em 113 d.C., é o único monumento do Foro romano que está intacto 
até hoje. Foi construída com grandes blocos de mármore e se apoia sobre uma 
base em forma de cubo. Suas três funções eram: indicar a altura do morro, que 
foi removido para construir o novo Foro de Trajano; colocar a estátua do Im-
perador a uma altura superior à das outras estátuas e colunas comemorativas 
existentes em Roma; ser o monumento funerário do Imperador. 

Por se tratar de uma escrita lapidar e monumental, era uma forma de expressão 
do poder público. Para mostrar seu poder, os Romanos deram um carácter mo-
numental à escrita inscrevendo suas vitórias no alto de edifícios para que fossem 
lidas. A fim de facilitar esta leitura e sua memorização, eles introduziram o ritmo 
nas relações entre os caracteres, alternando formas largas e estreitas, separan-
do as palavras umas das outras através de pontos, dotando-as, dessa forma, de 
uma identidade gráfica particular, levando em conta a forma e a dimensão das 
letras, a distância da leitura e o aumento da espessura dos traços horizontais 
causados pela sombra exibida nas incisões mais ou menos profundas. A escrita 
lapidar permitiu a grande passagem da fase da decifração para a fase da leitura 
pública (Pires, 2017).

Com o fim do Império Romano do Ocidente no século V, diversas escritas foram 
desenvolvidas nos reinos erigidos sobre os escombros do Império, tal como as 

Fig. 1  
Capitulares Romanas, 

Escrita lapidar da 
Coluna de Trajano, 

século 113 a.C
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letras Unciais (figura 2). Segundo Kane (2002), as letras Unciais incorporaram al-
guns aspéctos das Romanas cursivas. Algumas escolas acreditam que as Unciais 
referem-se a letras que possuem o tamanho de uma polegada. “Entretanto, tal-
vez, seja mais prudente pensar nas Unciais como letras pequenas” (Kane, 2002, 
p.19). O objetivo do escrivão era economizar pergaminho, que era caro, e as 
formas amplas da letra Uncial eram mais fáceis de ler em tamanhos pequenos 
do que as Capitulares Imperiais. 

Em meados do século VIII d.C., as letras começaram a sofrer algumas alterações, 
isso porque começou-se a perceber que as letras maiúsculas ocupavam mui-
to espaço no papel e também demoravam muito a serem escritas. Através de 
gestos mais velozes e fluídos, os desenhos das letras maiúsculas começaram a 
desfigurar-se, dando origem àquilo que viriam a ser as letras minúsculas. 

O primeiro império do Ocidente a emergir dos destroços do Império Romano, foi 
o de Carlos Magno. Uma letra remodelada de autoria de Alcuíno de York se tor-
nou a letra padrão do império, sendo atualmente conhecida como a Minúscula 
Carolíngea (figura 3).

Nessa altura, Carlos Magno foi diretamente ou indiretamente responsável pelo 
modelo pouco adornado da letra carolíngea se tornar um padrão para unificar 
todos os tipos de textos e manuscritos, definindo novas formas de letras que faci-
litavam a escrita, classificadas como letras Minúsculas Carolíngeas (caixa baixa).  
A partir daí, surgiu um novo modelo de alfabeto que consistia em letras caixa 
baixa e caixa alta.

Fig. 2  
Unciais século VIII e V

Fig. 3  
Minúsculas 

Carolíngeas, Bíblia 
de Grandval
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Ainda antes do Renascimento, no sec. XII surgiu no Norte da europa um tipo de ca-
ligrafia condensada, vertical e bem angulada, que ficou conhecida como caligrafia 
Gótica (figura 4). Esse tipo de escrita foi importante, dentro outros motivos, pois 
marcou o surgimento das letras maiúsculas no início de cada parágrafo ao longo 
do texto. Ainda na Idade Média, “a separação das palavras umas das outras tam-
bém foi um grande passo que facilitou a leitura de textos” (Cravinho, 2015, p.14).

1.2 Da escrita a tipografia

Durante séculos, a única maneira de produzir um livro consistia em escrevê-lo à 
mão de uma ponta à outra. Mas, mesmo muitos copistas, a trabalhar ao mesmo 
tempo e a copiar o mesmo texto, só conseguiam fazer um número restrito de li-
vros. Sentiu-se então a necessidade de encontrar uma forma mais rápida e mais 
barata para satisfazer a crescente procura de livros. 

O maior avanço da impressão ocidental foi o tipo móvel, uma única letra num 
pequeno bloco que era montada em palavras, linhas e páginas e voltada a usar 
muitas vezes (Brookfield, 1995). Descobriu-se uma maneira de produzir grandes 
quantidades de tipos, de forma barata e rápida. A ideia depressa se espalhou 
por toda a Europa. 

As primeiras fontes foram modeladas diretamente sobre as formas da caligrafia. 
“Por conveniência, deixamos a história da tipografia ocidental começar com a 
Bíblia de Gutenberg em 1455” (Pohlen, 2010, p.26). Essa bíblia foi o primeiro 
livro da Europa a ser impresso com tipos móveis individuais. Suas letras eram 
baseadas na caligrafia Gótica usadas nos manuscritos. Assim como as Góticas, 
eram densas e escuras e tinham uma textura que criava variação de cada letra, 
bem como inúmeras ligaturas.

A tipografia tornou-se “arte e processo de trabalho com impressão a partir de 
tipos” (Craig, 1980, p.199). As letras na imprensa eram usadas repetidamente, 
ao contrário da caligrafia em que as letras formam traços exclusivos devido aos 

Fig. 4  
Góticas
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gestos únicos da mão de cada pessoa. Com o tempo, o processo caligráfico pas-
sou a ser substituído pelo uso da máquina, o que facilitou uma maior produção 
de impressos em massa.

Muitas das fontes que conhecemos hoje, como a Garamond, Palatino e Bembo, 
nasceram com os nomes de impressores que trabalharam no século XV e XVI. 
Essas fontes ficaram mais tarde conhecidas como humanistas.

Quando a imprensa surgiu no sul da Itália, os caracteres foram modelados em 
um estilo mais casual, que remetia ao manuscrito, dando início as letras itálicas 
no século XV. Os tipos humanistas, foram inspiradas sobre formas mais leves e 
abertas dos escritores humanistas Italianos, por isso um modelo mais natural do 
que as Góticas. Por outro lado, o itálico permitia mais texto por página, tornando 
a impressão mais eficiente e mantendo a beleza da página.

No século XVI, os impressores começaram a integrar as formas romanas e itá-
lica em famílias tipográficas com pesos e alturas-x correspondentes. Hoje, o 
itálico na maioria das fontes não é apenas uma versão inclinada do romano; 
ele incorpora as curvas, os ângulos e a proporções mais estreitas das formas 
cursivas (Lupton, 2006).

Na transição da Idade Média para o Renascimento, surgiram relações sociais 
e culturais cada vez mais complexas que levaram à difusão e dispersão da im-
pressão com tipos móveis em vários países da Europa e que vieram a inspirar 
diversos criadores tipográficos. Nesta época, as formas dos tipos de letra foram 
influenciadas – como as formas da caligrafia – pelos princípios do racionalismo 
renascentista estipulados por artistas estudiosos, Fra Luca Pacioli, Geofrey Tory 
ou Albrecht Dürer, que procuravam relacionar as formas das letras maiúsculas 
com padrões de beleza do corpo humano (Bacelar, 1998).

A tipografia do século XVIII foi influenciada por novos estilos manuscritos e 
suas reproduções gravadas. Influenciados pelas letras holandesas, “na Grã-
-Bretanha, os tipógrafos William Caslon e John Baskerville experimentaram 
recorrer a padrões muito similares aos das letras romanas, embora com as-
péctos mais clássicos e mais sóbrios, comparativamente aos tipos implemen-
tados pelos tipógrafos Claude Garamond e Robert Granjon no século anterior” 
(Bacelar, 1998, p.36). 

De acordo com Lupton, William Caslon, na década de 1720, e John Baskerville, 
na de 1750, abandonaram a rígida pena humanista em favor da pena metálica 
flexível e da pena de ave com ponta fina – instrumentos que produziam linhas 
fluidas e ondulantes. Baskerville, um mestre calígrafo, teria admirado as linhas 
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finamente esculpidas que apareciam nos livros de escrita entalhada. Por essa 
razão, as fontes que ele criou eram tão definidas e contrastadas que foram acu-
sadas de cegar os leitores. Para aumentar a impressionante precisão de suas 
páginas, Baskerville fazia suas próprias tintas e “passava a ferro” (calandrava em 
cilindros metálicos) suas páginas após imprimi-las (figura 5).

No decorrer da passagem do século XVIII para o século XIX, o conceito de con-
traste entre linhas estreitas e grossas tornou-se ainda mais exagerado, quando 
os tipógrafos Firmin Didot e Giambattista Bodoni se inspiraram nos tipos Neo-
clássicos de Baskerville (Cravinho, 2015).

De acordo com Lupton, esses contrastes extremos e serifas muito nítidas, foram 
a porta de entrada para uma visão da tipografia desassociada da caligrafia. Em 
uma era na qual a racionalidade e ciência começavam a emergir, as formas das 
letras se tornaram mais puras, fruto das influências das explorações racionalistas 
de Dürer, Paciolli e Tori.

O crescimento da industrialização e do consumo de massas no século XIX, con-
tribuíram para uma nova forma de aplicar a tipografia: a propaganda. As fontes 
pesadas e grandes, distorção dos elementos anatômicos das letras clássicas, fon-
tes engordadas, lapidadas e floreadas, expandidas e contraídas eram exemplos 
das novas formas tipográficas. 

As serifas deixaram de ser acabamentos para tornarem-se estruturas in-
dependentes e a tensão vertical das letras tradicionais enveredou por no-
vos caminhos. (Lupton, 2006, p.21)

O material mais utilizado para imprimir esse tipo de letra, era a madeira, pois os 
tipos talhados em madeira podiam ser impressos em formatos gigantes. Entre-
tanto, o surgimento do pantógrafo em 1834, revolucionou a fabricação dos tipos 
de madeira. Esse instrumento permitia a cópia do traço, que em combinado com 
a fresa, pode gerar variantes com inúmeras proporções, elementos decorativos 
e pesos. Permitiu também aumentar e acelerar a [re] produção de letras, pois já 
não era mais preciso um type designer para reproduzi-las com um pantógrafo. 
Essa forma mecanizada tornava o alfabeto como um sistema flexível, bem dife-
rente da tradição caligráfica. Então o que antes era clássico, com medidas pro-
porcionais e traços perfeitos, foi substituído por letras com proporções, pesos e 
alturas diferenciadas. 

A relação entre as letras de uma fonte tornou-se mais importante que a 
identidade de cada caractere. (Lupton, 2006, p.21)

Fig. 5  
Primeira composição 

e impressão de 
Baskerville – Bucolica 

de Virgílio, 1757
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O autor Joep Pohlen (2010) acredita que existem três momentos muito impor-
tantes na história da tipografia pós Gutemberg, marcados por desenvolvimentos 
tecnológicos que contribuíram para a produção de materiais impressos e muda-
ram a forma como o design e a produção de tipos eram feitos até então. 

O primeiro, foi a produção mecânica das letras com a introdução do Pantógra-
fo, em 1885 pelo americano Linn Boyd Benton. Essa máquina permitia o corte 
do tipo de metal em qualquer tamanho. Gravar letras extremamente pequenas 
ficou no passado. A empresa Monotype desenvolveu uma máquina tipográfica 
que fundia letras metálicas individuais e a empresa Linotype, uma máquina tipo-
gráfica que fundia linhas inteiras de texto em metal. Essas máquinas usavam ma-
trizes para lançar as letras ou linhas em uma liga predominantemente de chum-
bo, zinco e atimônio e as encaixavam no lugar. O texto era produzido através de 
teclados operados mecanicamente (Pohlen, 2010). A introdução dessas duas 
máquinas no mundo da tipografia, substituiu muitos tipógrafos que até então 
faziam composições manuais e tinham que colocar cada letra manualmente em 
um bastão de composição e depois montar cada linha até formar uma página.

O segundo importante momento, segundo Pohlen (2010), foi a introdução da 
tipografia fotográfica no final dos anos 50 no século XX. Os tipos de metal fo-
ram substituídos por papel e filme fotográfico. Era um modo mais económico 
e prático de se trabalhar, que possibilitava manipulação de escalas e distorção. 
Essas características, que eram contra os pensamentos dos puristas, acabou por 
permitir uma melhor exploração da composição.

Ao mesmo tempo, o nascimento das letras de transferência a seco, trouxe a tipo-
grafia para as massas. Esse processo tronou possível as transferências de letras 
de forma livre e relativamente barata para uma folha de papel. Entretanto, foi-se 
usado apenas para pequenas quantidades de texto, porque o processo era bas-
tante complicado. De qualquer modo, isso não significa que esse processo não 
democratizou a tipografia, mas é um passo que ficou no passado.

Por último, o terceiro importante desenvolvimento histórico da tipografia de 
acordo com o autor, começou em 1965, quando a empresa alemã Hell, intro-
duziu a composição digital usando tubo de raios catódicos. Outras empresas 
tiveram que seguir o exemplo e também introduziram a tipografia digital. Uma 
consequência importante desse desenvolvimento tecnológico, foi a introdução 
do Apple Macintosh em 1984, uma máquina que por si própria foi responsá-
vel pela segunda onda de democratização da tipografia. Através do surgimento 
dessa máquina, o próprio designer poderia inserir textos e editá-los com fontes 
digitais no formato PostScript e depois imprimi-los em papel com a unidade de 
exposição a laser apropriada. Segundo o autor, isso tornou os tipógrafos profis-
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sionais muito menos influentes, pois sua responsabilidade de transferir letras 
pro papel, foi passada ao designer (Pohlen, 2010).

1.3 Caligrafia, Tipografia e Lettering

Após conhecer um pouco sobre a história da letra, desde a escrita manual à im-
pressão tipográfica, a seguir iremos compreender os três processos construtivos 
do mundo das letras. Segundo Jessica Hische (2015), o mundo dos letristas pode 
ser dividido em três categorias: calígrafos, letristas e tipógrafos. Os calígrafos e 
letristas, realizam trabalhos à mão feito à medida enquanto que os tipógrafos 
criam sistemas de letras (fontes que podem ser instaladas em um computador). 
Os calígrafos escrevem palavras, através da utilização de uma ferramenta (dife-
rentes tipos de canetas, pincéis e bico de penas); os letristas desenham palavras 
customizadas para diferentes mídias: murais, pinturas, desenhos técnicos, digi-
tais, entre outras. Para entender um pouco mais sobre essas três categorias, se 
faz necessário analisar as diferenças entre caligrafia, tipografia e lettering.

Tipografia
A tipografia é um conjunto ou sistema de tipos, sejam eles compostos por ca-
rateres móveis (de madeira ou de metal, organizados em gavetas, usados em 
prensas tipográficas) ou digitais (organizados em arquivos, usados em sistemas 
digitais), que chamamos de fontes. Os carateres (símbolos, sinais, números, le-
tras ou outros) são combináveis entre si e entre fontes têm a capacidade de 
reprodução (Pires, 2017).

O tipógrafo cria um alfabeto completo, no qual será salvo como uma fonte. É um 
sistema modular, em que cada módulo consiste em um carcter que trabalha har-
moniosamente em conjunto com outras letras num sistema que pode possuir 
várias combinações. 

A tipografia é livre de conceitos e pode ser usada repetidamente em di-
ferentes projetos. Ela adquire significado e conotação através de seu uso 
com outros elementos de design em um layout. (Flor, 2017, p.13) 

Caligrafia 
Trata-se da escrita manual, é a arte de escrever em si. Normalmente é baseada 
em modelos e alfabetos caligráficos. A caligrafia depende de uma ferramenta 
para ser feita, como por exemplo penas, canetas ou pincéis (Hische, 2015).

É de notar que a caligrafia é uma forma de escrever única, pois é traçada de 
uma só vez e por isso uma caligrafia nunca será igual a anterior, nem poderá ser 
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corrigida, ainda que a mesma pessoa a repita. Ao contrário da tipografia, o nos-
so gesto manual nunca será igual ao outro. Os puristas tentavam alcançar uma 
regularidade nos traços, ainda que mantendo sua expressão pessoal. 

Entretanto, atualmente, por se tratar do resultado de um movimento manual e 
de referências mais modernas, a caligrafia pode envolver espontaneidade e va-
riedade. E por isso, pode também ser livre, não seguir nenhum modelo, apenas 
a intuição e gestos manuais. Também existe a possibilidade de acrescentar orna-
mentos: traços decorativos com formas curvilíneas e floreios que complemen-
tam o desenho das letras, apesar da história nos mostrar diversos modelos mais 
regrados como o Alfabeto Fundamental, o Itálico e o Gótico, entre tantos outros. 

Ter um conhecimento histórico e compreender como diferentes implemen-
tos da escrita afetam as formas da letra, melhorará seu lettering, sua tipo-
grafia e seu design no geral. (Hische, 2015, p.16-17)

Lettering
O termo lettering se refere a algo único, personalizado, feito para uma 
certa aplicação através da combinação de formas e elementos gráficos, 
assim como cores e texturas. O objetivo é transmitir uma certa caracterís-
tica, mensagem ou ideia. Resumidamente, o lettering conta uma história 
através do uso de letras e formas desenhadas. (Flor, 2017, p.12)

  
Segundo Pires (2017), o lettering é a arte do desenho2 das letras. Parte-se do 
princípio de contorno e preenchimento presente no desenho e ilustração. É criar 
uma imagem de uma ou mais palavras através do desenho, pintura ou ainda de 
uma arte digital. Pode ser comparado a uma ilustração se pensarmos que ambos 
são criados com um propósito específico, para um cliente ou peça em particular, 
ao contrário da tipografia, que usa formas pré-fabricadas. 

O lettering, diferentemente da caligrafia, não usa ferramentas de trabalho es-
pecíficas, o que permite uma maior liberdade de criações e soluções. É possível 
por exemplo experimentar novas curvas, variações de proporções verticais e ho-
rizontais, diferentes espessuras que variam do super fino até muito grosso, entre 
outras várias possibilidades.

Existem diversos tipos de materiais onde o lettering pode ser aplicado, de modo 
que se adapte ao espaço onde está inserido. 

Martina Flor (2017) apresenta a análise de algumas tipografias encontradas em 

2. Desenho como como 
design/estudo/composição
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um contexto urbano. A autora acredita que observar o lettering e as tipografias 
a nossa volta, que encontramos no nosso do dia-a-dia, nos ajuda a desenvolver 
um olhar mais clínico e a distinguir os diversos estilos de letras existentes e per-
ceber suas diferenças. 

O poder da observação é uma ferramenta que nos permite analisar formas e re-
conhecer elementos nos formatos das letras que podem ser aperfeiçoados com 
o tempo. Quanto mais estudamos exemplos de lettering, melhor poderemos jul-
gar uma peça tipográfica.

Martina Flor acredita que para analisar uma peça tipográfica, temos que tentar 
descobrir a lógica que está por trás dela. Podemos analisá-la de modo geral, 
usando a obviedade do que estamos a ver e também aquilo que não é tão 
óbvio ao olhar: os detalhes. A autora classifica as letras dos exemplos abaixo 
(figura 6 e 7) usando os seguintes critérios: proporções, espaços positivos e 
negativos, espessura do traço, conexões e ligaturas, terminais e serifas, formas 
e alguns outros pormenores.

Fig. 6  
Análise sobre lettering 

urbano feita por 
Martina Flor
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Fig. 7  
Análise sobre lettering 

urbano feita por 
Martina Flor

1.4 Anatomia dos tipos 

De acordo com Kane (2002), a tipografia emprega vários termos técnicos. Es-
ses termos descrevem principalmente partes específicas das formas das letras. 
É importante conhecer as partes e componentes da letra, pois isso facilita a 
identificação de tipos de letra específicos. Além disso, conhecer as caracterís-
ticas e anatomia dos tipos, nos auxilia na criação de uma nova letra e na cons-
trução de um novo lettering. Na figura 8, alguns termos que John Kane mostra 
em seu livro “A type primer”.

Fig. 8  
Termos retirados  

do livro “A type 
Primer” de John Kane
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Baseline (Linha de base)
A linha imaginária que define a base visual das letras.

Median (Linha média)
A linha imaginária que define a altura-x ou o olho das letras.

X-height (Altura-x)
Distância entre a linha de base e a linha média

Stroke (Traço)
Qualquer linha que define a forma básica das componentes das letras. 

Stem (Haste)
Traço principal vertical ou diagonal que estrutura a letra.

Apex/Vertex (Ápice/Vértice)
O ponto criado pela junção de duas diagonais. O ponto de encontro da parte 
superior é chamado de Ápice, enquanto o ponto de encontra da parte inferior é 
chamado de Vértice.

Arm (Braço)
Traço horizontal (E,F,T) ou diagonal (K,Y) que é aberto numa ou ambas as extre-
midades.

 
Ascender (Ascendente)
A parte da haste de uma letra caixa baixa que se estende acima da linha média.

 
Descender (Descendente)
A parte da haste de uma letra caixa baixa que se estende abaixo da linha de base.

 
Bowl (Barriga)
A forma redonda que descreve a Contraforma. O Bojo pode ser tanto aberto 
quanto fechado.
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Counter (Contraforma)
O espaço vazio contido no interior da letra, que por sua vez é rodeada por uma 
Barriga.

 
Bracket (Apoio/Enlace)
A transição entre a serifa e a haste.

 
Cross bar (Barra Transversal/Travessão)
Traço horizontal da letra que une duas hastes. 

 
Cross Stroke (Cruz/Travessão)
Traço horizontal que cruza uma ou duas hastes.

 
Ear (Orelha)
Terminação que extende da haste ou corpo principal da letra. 

 
Leg (Perna) 
Traço inclinado que se apoia na base do K ou por vezes na cauda do Q.

 
Ligature (Ligatura)
O caractere formado pela combinação de duas ou mais letras.

Link (Ligação)
Parte que liga dois bojos.

 
Serif (Serifa)
O pé em ângulo reto ou oblíquo ao final do traço principal da letra.

 
Shoulder (Ombro)
O traço curvo que não faz parte do bojo.
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 Spine (Espinha)
O Traço curvilíneo do S.
Spur (Espora)
Forma que articula a junção de um traço reto com um curvilíneo.

 
Swash (Floreio)
O floreio que extende a haste da letra.

 
Tail (Cauda)
A haste curva ou diagonal no final de determinadas letras.

 
Terminal (Terminal)
O acabamento automático de uma haste sem serifa. 

Depois de reconhecer as partes e anatomia da letra, é possível aplicar o que se 
sabe para identificar diferentes tipografias. Além dos gestos característicos de 
um tipo de letra, no entanto, também existem aplicações de estilo que podem 
ser reconhecidos. Se faz importante lembrar de que algumas ou todas combi-
nações desses estilos podem ser encontradas em uma família de tipos.
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Roman (Romanas)
O estilo básico da letra, assim chamado porque as formas caixa alta são deri-
vadas de inscrições nos monumentos romanos. Quando usado para descrever 
um estilo de tipo, o termo “romano” é sempre caixa baixa. Em algumas fontes, 
um traçado ligeiramente mais leve que o romano é chamado de “book”.

Italic (Itálico)
Nomeado de acordo com a a caligrafia italiana do século XV, em que as formas 
foram baseadas.

Bold (Negro, ou Negrito)
Caracterizadas por um traço mais grosso do que as romanas. Dependendo da 
largura do traço da fonte, podem também ser chamadas de semibold (semi 
bold), médium (médio), black (negro), extra bold (super bold) ou super (super).

Light 
Um traço mais fino que a forma romana. Traços mais finos ainda são chamados 
de “thin”.

Condensed (Condensado)
Como o nome sugere, é uma versão condensada da forma romana. Extrema-
mente condensada são frequentemente chamadas de “Compressed”.

Extended (Expandida)
Uma forma expandida da letra romana.
 

1.5 Classificação tipográfica e elementos

Nesta fase da investigação, abordaram-se algumas das diferentes classifica-
ções tipográficas e características da anatomia da letra, bem como suas termi-
nologias, a fim de perceber um pouco mais sobre a construção da letra e suas 
influências nas tipografias encontradas na cidade do Porto que será um dos 
objetos de estudo dessa dissertação.

Em resposta ao avanço da tecnologia, às necessidades comerciais e às tendên-
cias estéticas, a variedade de tipos de letra aumentou de forma constante e, 
por isso, sentiu-se a necessidade de classificar e organizar as diferentes formas 
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das letras. Os tipógrafos criaram vários sistemas para classificar os tipos, que 
se diferenciam entre si, ou que podem ser aplicados em diferentes estilos, mas 
cada um corresponde individualmente aos movimentos e necessidades econó-
micas e comercias de cada época a que pertenciam (Kane, 2002).

De acordo com Silva & Farias (2005), uma classificação de tipos é desenvolvi-
da levando em conta os espécimes existentes, criando formas relevantes de 
organização, acesso e descrição para este material. O objetivo da classificação 
é facilitar a comunicação entre as pessoas que utilizam a tipografia e fornecer 
material para que possamos compreender o presente e estabelecer relações 
com o passado. 

As primeiras propostas para uma classificação sistemática de tipos, ocorreram 
no início do século XX. O sistema criado pelo tipógrafo parisiense Francis Thibau-
deau em 1921 (figura 9), foi baseado somente em observações sobre o desenho 
das serifas e determina as famílias tipográficas em 4 classes: anqtiques/batôn  
(sem serifas), elzévir (com serifa triangular), didot (com serifas filiformes) e 
egyptiennes (com serifas quadradas) (Silva & Farias, 2005).

Já a maioria das classificações atuais, fazem algum tipo de referência ao siste-
ma proposto pelo tipógrafo e educador francês Maximilien Vox em 1954 (figu-
ra 10). O sistema criado por Vox foi baseado na observação de personagens e 
eventos importantes da história da tipografia e também nos aspéctos formais 
das letras. Vox determina as famílias tipográficas em 9 classes: humanes (com 
serifas ‘humanistas’), garaldes (com serifas ‘garaldinas’), réales (com serifas 
‘reais’), didones (com serifas ‘didônicas’), mécanes (com serifas ‘mecânicas’), 
linéales (lineais, ou sem serifas), incises (com serifas ‘incisas’), manuaires (ma-
nuais), e scriptes (escriturais). Em 1962, a ATypI adota as classificações de Vox, 
acrescentando mais duas: Black Letter e Orientales. E em 2010, as Irlandesas 
(Silva & Farias, 2005).

Fig. 9
xemplos e principais 

características  
(em cinza) das classes 
de tipos descritas por 

Francis Thibaudeau
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Recentemente, alguns autores como a designer e pesquisadora inglesa 
Catherine Dixon, e o designer de tipos norte-americano Johanatan Hoefler 
questionaram a competência dos sistemas existentes para a descrição dos 
tipos produzidos, tendo em vista os avanços tecnológicos e a diversifica-
ção das formas nos últimos anos. (Silvia & Farias, 2005, p. 68)

Catherine Dixon iniciou o projeto Central Lettering Record, em meados de 
1990, junto com pesquisadores do Central Saint Martins College of Art & De-
sign em Londres. O projeto tem como objetivo catalogar todo tipo de mani-
festação de design de letras, sejam tipografias, ou letras pintadas, esculpidas, 
gravadas, etc. Como parte deste projeto, Dixon desenvolveu uma classificação 
de tipos original, tendo como base o sistema BS 2961.

De acordo com o artigo de Catherine Dixon para a revista InfoDesign (2008), o 
esquema BS opera diferenciando tipos usando uma série de termos de cate-
goria: Humanist (‘Humanistas’); Garalde (‘Garaldes’); Transitional (‘Transicio-
nais’); Didone (‘Didones’); Slab-Serif (‘Serifas Quadradas’); Lineale (‘Linéales’) 

Fig. 10  
Exemplos e principais 

características (em 
cinza) das classes de 

tipos descritas por 
Maximilien Vox
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– com as suas subcategorias Grotesque (‘Grotescas’), Neo-Grotesque  
(‘Neo-Grotescas’), Geometric (‘Geométricas’) e Humanist (‘Humanistas’) – e as 
restantes categorias: Glyphic (‘Glíficas’); Script (‘Escriturais’) e por fim Graphic 
(‘Gráficas’).

As definições para cada termo resumem configurações compartilhadas de de-
terminados atributos formais, como detalhes de serifa, construção, forma e 
assim por diante. Cada uma das categorias atua como um contentor no qual 
os tipos podem ser localizados e, assim, descritos.

O artigo de Silva & Farias (2005) esclarece-nos que, algumas das categorias 
do sistema BS foram renomeadas em relação aos termos utilizados pela Vox, 
quatro dos quais foram substituídos de acordo com o diagrama 2:

Já nas alterações que Dixon (2008), propõe para o CLR, alguns termos foram 
melhorados e substituídos a partir do sistema BS através do diagrama 3, abaixo:

VOX BS

VOX
ATypl

Didones

Linéales

Escriturais

Humanistas

TransicionaisReais > > > > > > > > > 

> > > > > > > > > 

> > > > > > > > > 

> > > > > > > > > 

Mecânicas

Manuais

Serifas Quadradas

Glíficas

Gráficas

Grotescas

Neo-Grotescas

Geométricas

Humanistas

SUBCATEGORIAS

Garaldes

Góticas

Orientais

Incisas

Diagrama. 2 
Alterações das nomeclaturas 

das classificações dos tipos 
de VOX para BS. Adaptado 

de Cravinho (2015)
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Durante sua pesquisa, Catherine Dixon percebeu a necessidade de utilizar a 
apresentação visual do seu trabalho de pesquisa e a importância que esses 
recursos visuais traziam na comunicação geral de seu argumento classificató-
rio. Então, iniciou um processo de tentativa de mapear visualmente as histó-
rias, informando a categorização existente de estruturas utilizando sua própria 
prática do design. A tabela 1, a seguir, mostra uma visualização adaptada que 
Dixon propõe para a Eye Magazine (1995): 

Didones

Linéales

Escriturais

Humanistas

Transicionais

Serifas Quadradas

Glíficas

Gráficas

Garaldes

Sem serifa

“Problemas”

Serifa Triangular

Caligráficas

Góticas

Ornamentais

Sampeadas

Curvilíneas

Dingbats/Símbolos/ 
Ornamentais

Emulativas

Processadas/Manipuladas

Grotescas
Neo-Grotescas
Geométricas
Humanistas

> > > > > > > > > 

> > > > > > > > > 

> > > > > > > > > 

> > > > > > > > > 

CLRBS
Diagrama. 3  

Alterações das 
nomeclaturas das 

classificações dos tipos 
de BS para CLR, por 

Catherine Dixon.  
Adaptado de 

Cravinho (2015)
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Tabela. 1  
Adaptação da 
Classificação de letras 
de Catherine Dixon 
para a revista Eye, 
1995. Tabela adaptada 
de Cravinho (2015)

Através da análise feita do artigo de Silva & Farias e da tese de Cravinho (2015) 
para a maior compreensão da Classificação de Catherine Dixon, vamos examinar 
as descrições explicativas atribuídos a cada tipo de letra, segundo listagem abaixo:

Humanistas e Garaldes
As humanistas e as Graldes, ambas em homenagem ao tipógrafo francês Claude 
Garamond e ao italiano Aldo Manunzio, são modelos de letras típicos dos sé-

Góticas
FF Broken Script, 1991
Just Van Rossum

Ornamentais
Missionary, 1991
Miles Newlyn

Humanistas
ITC Legacy, 1992
Ronald Arnholm

Processadas/ 
Manipuladas
Caustic, Biomorph, 
1992, Berry Deck

Garaldes
Swift, 1985
Gerard Unger

Sampeadas
Lushus, 1992
Jeffery Keedy

Transicionais
Bitstream Charter, 1987
Mattew Carter

Emulativas
FF Trixie, 1991
Erick Van Blockland

Didones
Architype Bayer, 1993 
The Foundry: David 
Quay, Freda Sack

Curvilíneas
ITC Benguiat, 1977 
Ed Bwnguiat

Serifas Quadradas
Calvert, 1980 
Margaret Calvert

Dingbats/Símbolos/
Ornamentos
Adobe Wood  
Ornaments, 1900 
Bucker, Lind, Redick

Sem serifas:  
Grotescas
FF Haarlem, 1993
Just Van Rossum

Sem serifas:  
Neo-Grotescas
Argo, 1991
Gerard Unger

Sem serifas:  
Geométricas
Variex, 1998
Rudy Vanderlans
Zuzana Licko

Sem serifas:  
Humanistas
Charlotte Sans, 1992
Michael Gils

Sem serifas:  
Problemas
Lithos, 1989
Carol Twombly

Serifas Triangulares
Matrix, 1986 
Zuzana Licko

Caligráficas
Teckton, 1989 
David Siegal
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culos XV e XVI. As duas possuem em comum serifas apoiadas, ou seja, as duas 
possuem uma curva entre a haste e a ponta da serifa e também contraste in-
clinado, ou seja, o eixo entre os traços mais espessos e mais estreitos da linha 
da letra “o”, por exemplo, encontra-se inclinado com um contraste moderado, 
caracterizado pela diferença das espessuras dos traços da letra. A característica 
mais marcante que as distingue é a inclinação dos traços e da forma e termina-
ções, nomeadamente a barra da letra “e”, na qual é inclinada nas Humanistas e 
reta nas Garaldes.

Transicionais
O termo transicional indica um passo intermediário entre as serifas antigas, Hu-
manistas ou Garaldes, e as ‘Modernas’, ou Didônicas. Substitui o que antes era 
conhecido por termo ‘real’ de Vox e sua referência direta à história da tipografia 
francesa. A classe das ‘reais’, desenvolvida por Philippe Grandjean em 1702, faz 
referência ao projeto das ‘romanas do rei’, família de fontes que caracterizam-se 
por ter as serifas apoiadas, um eixo vertical e um contraste em os traços que se 
torna mais acentuado.

Didones
As didônicas (homenagem ao tipógrafo francês Firmin Didot e ao italiano Gio-
vanni Battista Bodoni) correspondem às famílias de serifas não-apoiadas e fili-
formes que a classificação de Thibaudeau chama de didot (Silva & Farias, 2005).

Serifas quadradas
Conhecidas anteriormente por “Mecânicas” de Vox. Esta classificação caracteri-
za-se por letras com serifas não transicionais com hastes tão ou mais espessas 
que as Egyptiennes de Thibaudeau.

Sem serifas
Conhecidas anteriormente por “Linéales” de Vox e igualmente do BS, esta classi-
ficação de letras não serifadas corresponde às “Antiques” de Thibaudeau. Ela se 
divide por subcategorias as quais abrangem as “Grotescas”, as “Neo-Grotescas”, 
as “Geométricas”, as “Humanistas e as “Problemas”.

Sem serifas – Grotescas
Surgiram no século XIX e é uma classificação que não se adequa propriamente 
para textos, devido às suas proporções e peso, isto porque sua espessura é mui-
to aproximada dos tipos com “Serifa Quadrada”. Por isso, quando apareceram 
foram utilizadas principalmente para títulos. Foi também bastante utilizada em 
cartazes publicitários durante a revolução industrial.
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Sem serifas – Neo-Grotescas
Esta subcategoria mais se aproxima das “Geométricas”. É uma versão mais leve e 
regular e não muito extensa, por isso é comumente utilizada em textos. 

Sem serifas – Geométricas
Constituídas a partir de grelhas rigorosamente geométricas, as formas desta ca-
tegoria são modulares. Surgida no início do século XX, tem como característica 
marcante a eliminação da cauda da letra “g” e do gancho da letra “a”.

Sem serifas – Humanistas
Embora não contenha serifas, são tipografias baseadas em características hu-
manistas como o fato da terminação das letras nem sempre terem linhas com 
ângulos de 90o.

Serifa triangular
Esta classificação caracteriza-se por suas letras com serifas pontiagudas, reme-
tendo às antigas inscrições em pedras.

Caligráficas
Anteriormente “Escriturais” por Vox e igualmente pelo BS.

Gráficas
Anteriormente “Manuais” por Vox. Divide-se em cinco categorias: Ornamentais, 
Processadas ou Manipuladas, Sampeadas, Emulativas e Curvilíneas.

Processadas ou Manipuladas
São o resultado de uma manipulação tecnológica feita através de um processo 
de distorção da sua aparência.

Sampeadas
São lhes atribuídos elementos que provém de outras fontes, originando uma 
combinação dos mesmos.

Emulativas
Uma simulação da representação de uma impressão.

Curvilíneas
Com ou sem serifas, esta categoria estiliza o delineamento das linhas com cur-
vaturas acentuadas.



46  C a p í t u l o  1  l  Te ó r i c o / H i s t ó r i c o

Segundo Baines & Haslam (2005), o sistema de Dixon é usado como base para 
explicar as principais variedades dentro da tipografia. A abordagem de Dixon 
focada na descrição e não na categorização; portanto, reflete com mais efi-
cácia as sutilezas da prática de design de tipo. Por isso, a autora acrescenta à 
sua classificação um sistema que envolve três componentes de descrição: Fon-
tes (origens históricas, Sources), Padrões (Patterns) e Atributos Formais das  
Letras (Formal Attributes).

“As ‘Fontes’ são as influências genéricas que inspiram uma forma de letra e cujas 
classificações surgiram como consequência da análise dos seus antecedentes. 
Estas compreendem as categorias: ‘Fontes Manuscritas’, ‘Fontes Romanas’, ‘Fon-
tes Vernaculares do século XIX’, ‘Fontes Decorativas/Pictóricas’ e ‘Fontes Adicio-
nais’” (Phil Baines, 2005).

Os Padrões, são o cruzamento das “Fontes” em conjunto com os “Atributos 
Formais”. Ou seja, situam-se os “Padrões” no tempo (“Fontes”) e analisam-
-se os seus “Atributos” para se dar um sentido da história e do contexto 
(Cravinho, 2015).

No livro “Type and Typography”, os autores afirmam que os Atributos Formais 
das Letras são as unidades individuais básicas de descrição que se referem à 
tipografia e construção. Existem oito atributos: construção, forma, modelação, 
terminações, proporção, peso, caracteres-chaves e decoração, cada um com sua 
própria sub categoria. Esses atributos serão analisados a partir do esquema ilus-
trado que se encontra no livro:

Construção
Cada caractere de um tipo contém uma série de componentes. Quando, por 
exemplo, os traços de um caractere são construídos derivados de uma escrita 
manuscrita, esses componentes podem ser construídos de diversas maneiras:

A sua construção pode ser quebrada ou interrompida. No caso da imagem, exis-
tem pontos de transições acentuados no traço e também quebras entre os ele-
mentos que se dão por conta da angulação em que a letra foi construída.

As suas formas também podem ser modulares, podendo estas também serem 
feitas a partir de elementos individuais ou desagregados.
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Existem outras formas de construção, que podem ser aleatórias.

A sua construção pode fazer referência a determinada ferramenta, como no 
caso da imagem, pena redonda.

Podem ainda fazer referência a outros conjuntos de caracteres. Como por 
exemplo, apenas caixa baixa (imagem) ou apenas caixa alta.

Formas
As formas básicas incorporadas no alfabeto latino, evoluídas das inscrições da 
Roma antiga, contém linhas curvas e estreitas. O tratamento de cada componen-
te e possível variação de suas formas, podem ser usados como ponto de partida 
para descrever as formas e elementos de todos os designs de tipos.

Podem possuir formas variantes ou tradicionais. Por exemplo, linhas curvas e 
estreitas, cantos arredondados e elementos irregulares dos caracteres.

Existe um tratamento da curva. Podem ser angulares, onde as curvas são substi-
tuídas por linhas retas; possuir curvas quebradas ou fraturadas ou ainda contínuas.
 

Outra importante característica da forma, são os apéctos das curvas. Podem ser 
ovais, redondas, circulares ou até mesmo circulares quadradas.

Os detalhes das curvas podem ter um tratamento exagerado dos bojos, podem 
possuir bojos abertos ou aproximados.

As hastes podem ter diversas formas: paralelas, irregulares, feitas com elementos 
côncavos, podem ser convexas ou irregulares.

Existem outros tipos de detalhes, como por exemplo o posicionamento das traves.
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Proporção – As proporções são usadas para descrever a dimensão básica de 
um tipo e seu uso de espaço. Podem distinguir-se por:

Largura 
Enquanto muitos tipos estão disponíveis somente com uma largura, outros 
possuem uma família inteira de variações mais largas ou estreitas. As mais 
comuns são, respectivamente conforme a imagem, condensadas, médias (nor-
mal) e expandidas. 

Proporções relativas
Maiúsculas: Podem seguir as proporções Romanas, podem ser maiúsculas com lar-
guras frequentemente regulares ou com larguras regulares e com espaçamentos.

Proporções internas relativas
Com ascendentes maiores ou iguais às alturas das maiúsculas; com alturas-x altas 
ou com alturas-x baixas.

Modelação – O caráter visual de um tipo de letra é em parte determinado pelo 
peso e variedade de linha usada na forma. Pode ser definido:

Pelo Contraste
O qual descreve a diferença relativa entre a parte mais espessa e mais estreita de 
uma letra. Respectivamente na imagem: nenhuma, média, alta e exagerada.

Pelo Eixo do Contraste
O qual identifica onde a parte mais espessa e estreita de uma letra é posicionada.

Através da Transição
Onde é descrito o modo que a parte mais espessa e estreita da letra se relacionam 
entre si. Respectivamente na imagem: regular, gradual, brusco e imediato.

Peso – Atributos de peso que descrevem a espessura das formas ou figura do 
traço ao longo de todo o corpo do caractere em determinada fonte, criando um 
impacto na mancha de cor. A única diferença que existe relativamente ao traço da 
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linha em cada caractere individual está descrita de acordo com os seus atributos 
de modelação. É possível determinar o peso de uma letra através:

Da cor
Relativamente ao seu peso em termos de mancha de cor. Respectivamente na 
imagem: claro, médio ou escuro.

Dos diferentes pesos entre as fontes de uma mesma família
Muitas fontes estão disponíveis em variações mais leves e mais pesadas. Por causa 
disso, os pesos não são necessariamente equivalentes entre diferentes fontes. Na 
imagem: light, médio e negrito.

Terminações 

As terminações descrevem a variedade de traços dos terminais encontrados em 

cada tipo de letra, como e onde foram aplicados. Podem ser caracterizados:

Pelas terminações da base

Por exemplo, as derivadas das letras manuscritas, podem ter diversas formas: 
curvadas quebradas, oblíquas, retangulares e com lajes. 

Ao desenvolvimento das serifas afuniladas das maiúsculas das inscrições Ro-
manas, dá-se o nome de serifas romanas. Podem ser ríspidas ou pouco refi-
nadas, aguçadas ou reinadas, muito afiadas e aperfeiçoadas ou podem conter 
apenas linhas.

Outras variedades de terminações, incluem as serifas de laje, serifas de laje 
quadradas, serifas vestigiais, serifas enlatadas, serifas toscanas (bifurcadas) ou 
sem serifas.

Pelas terminações de caracteres específicos

Caracteres como c, e, a orelha do r e a curva do a, têm terminações distintas as 
quais são acrescentos úteis que permitem distinguir os respectivos tipos. 
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Sombreado

Estampado

Decorado com 
elementos pictóricos

Algumas variedades mostradas são planas, afuniladas, ríspidas, com lágrima 
suaves ou completamente redondas.

As terminações do topo dos caracteres E, F e T ou dos braços do E, F e L são 
também distinguíveis. Podem conter serifas oblíquas, simétricas e afastadas ou 
simétricas verticais.

Caracteres-chave
Existem diversos caracteres cujos tratamentos dos tipos são consideravelmente 
distinguíveis.

Decoração
Podem ser consideradas como uma particularidade para o design de tipos. É um 
detalhe que acrescenta nas formas de letras já existentes, por exemplo:

Podem ser únicos  
ou com duplo laço

Sem esporão ou com 
esporão horizontal  
ou vertical

Com eixos inclinados 
ou verticais

Com cauda curta, comprida 
ou a intersectar

Sentados ou  
descendentes abaixo 
da linha base

Com perna direita  
ou sem cauda

Únicos ou com duplo 
laço com caudas  
abertas ou fechadas

Contorno interior

Contorno exterior

Sombra

Silhueta
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1.6 Lettering e processos de construção

Jessica Hische (2015) nos mostra quatro passos para a construção de um lettering:  
1. Pesquisa e Brainstorming, 2. Thumbnails, 3. Sketching, 4. Finalização.

1. Pesquisa e Brainstorming
São partes importantes do processo criativo na construção do lettering. Quan-
do questionada de onde vem a inspiração para seus projetos, Jessica Hische 
responde com confiança que o que inspira seu trabalho é o próprio conteú-
do para qual ela está trabalhando. A autora nos exemplifica que, ao criar um  
lettering para uma capa de um livro por exemplo, ela se inspira no próprio 
conteúdo e história do livro; ao criar um lettering para um logotipo de uma 
empresa, primeiramente faz toda a pesquisa da história da empresa e busca 
conhecer o seu cliente a fundo. 

Uma pesquisa adequada alivia a ansiedade no início de um projeto – 
quanto mais confiante você estiver em sua compreensão do assunto do 
projeto, menos preocupado ficará com sua capacidade de apresentar con-
ceitos sólidos. (Hische, 2015, p.34)

Uma vez absorvido o máximo de conteúdo necessário para o projeto, é a hora 
do Brainstorming. Hische aconselha escrever em um caderno listas de associa-
ção de palavras e escrever tudo aquilo que vier à mente, não importa o quão 
estranho seja, pois nunca se sabe o que poderá desencadear um bom conceito 
no futuro. Após completar a lista, é hora de analisá-la: talvez a combinação de 
duas ou três palavras possa resultar num resultado promissor. Ao final, é pos-
sível retirar algumas ideias que surgiram para o desenvolvimento do projeto. 

2. Thumbnails
A segunda fase para o desenvolvimento de uma peça de lettering é o desenho 
de Thumbnails. Thumbnails são pequenos esboços que determinam a compo-
sição geral, definem o estilo das letras e mostram como o design fica na página 
(Flor, 2017).

Uma das vantagens em trabalhar com Thumbnails, é o foco que pode-se dar à com-
posição geral do lettering, sem se preocupar a princípio com os pequenos detalhes 
e pormenores de cada letra. Rapidamente, pode-se estudar diferentes estrutu-
ras e combinações e perceber o que funciona ou não para determinado projeto. 

Para Jessica Hische, outra vantagem é trabalhar a hierarquia das letras. Nesta 
fase é importante enfatizar as palavras mais importantes que compõe a arte 
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final. Estabelecer uma boa hierarquia é especialmente importante se você es-
tiver trabalhando com uma frase longa – o layout pode ficar muito confuso se 
for dada a mesma ênfase em todas as palavras, ou quase ilegível se for dada a 
ênfase nas palavras erradas.

Para o caso de frases grandes, onde o lettering é a peça principal da arte, ele 
precisa se destacar por si só. Isso significa que é necessário desenvolver uma 
estrutura para as palavras e frases que vamos desenhar. A estrutura é o esque-
leto no qual as palavras vão assentar. Para desenhá-las, precisamos primeira-
mente estabelecer a hierarquia do texto e para isso é importante organizar os 
elementos que vão ajudar a identificar aquelas palavras que são importantes e 
aquelas que são secundárias (Flor, 2017).

Por exemplo, na imagem abaixo (figura 11), as palavras “Procrastinate” e 
“Work” são as palavras-chave que foram escolhidas para merecerem mais des-
taque na arte. 

Podemos criar diferentes níveis de hierarquia de vários modos. O mais comum 
e mais fácil é através do tamanho: Palavras maiores são colocadas na frente, 
enquanto que as menores vão para trás (figura 12):

Fig. 11  
Thumbails retirados 

do livro “In Progress”, 
Jessica Hische, p.37

Fig. 12  
Composições retiradas 

do livro “The Golden 
Secrets of Lettering”, 

Martina Flor, p.90
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Podemos também estabelecer hierarquia através da cor, utilizando cores for-
tes para os elementos que queremos destaque e cores mais suaves para os 
elementos menos importantes do lettering. Ornamentos também podem ser 
outro modo de enfatizar as partes do texto, criando por exemplo uma espécie 
de borda ao redor da palavra. Uma outra maneira de definir hierarquia pode 
ser também combinando estilos diferentes de letras, como por exemplo utili-
zar uma letra serifada com uma letra manuscrita: desse modo, desenvolvemos 
dois grupos de conteúdo dentro da mesma composição, conforme exemplos 
da figura 13 abaixo.

De acordo com Martina Flor, estabelecer a hierarquia é uma primeiro pas-
so para definir a estrutura da composição. No processo de construção do  
lettering, se faz necessário organizar os elementos a serem trabalhados e de-
cidir qual posição esses elementos ocuparão. Estes, também serão determina-
dos por hierarquias (figura 14):

Fig. 13 
Composições retiradas 

do livro “The Golden 
Secrets of Lettering”, 

Martina Flor, p.91

Fig. 14  
Composições retiradas 

do livro “The Golden 
Secrets of Lettering”, 

Martina Flor, p.92
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É possível utilizar também uma composição centralizada, com todas as pala-
vras alinhadas a um eixo vertical centralizado, ou com todas as palavras alinha-
das à esquerda ou à direita (figura 15):

Pode-se ainda utilizar uma composição justificada na qual o texto se encaixe 
em um certo formato, como círculos ou quadrados. Podem também ser mais 
complexas e incluírem diversos formatos e combinações (figura 16):

3. Sketching
Uma vez feita toda a pesquisa e brainstorming necessários e ter percebido 
quais as hierarquias e composições que funcionam para seu projeto através 
da exploração dos Thumbnails desenhados, podemos seguir com a criação do 
esboço dessa peça de lettering. Os esboços são muito importantes, pois atra-
vés deles é possível explorar diferentes layouts e conceitos e ter uma ideia de 
como será o resultado final. Hische (2015) nos mostra algumas fases para a 
construção de um esboço:

Fig. 15  
Composições retiradss 

do livro “The Golden 
Secrets of Lettering”, 

Martina Flor, p.93

Fig. 16 
Composições retiradss 

do livro “The Golden 
Secrets of Lettering”, 

Martina Flor, p.93
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Fase 1: Configurando linhas-guia

Baseado na arte do thumbnail escolhido, deve-se desenhar linhas guias que 
auxiliem o processo de construção do lettering, como: linhas de base, altura-x, 
altura das letras maiúsculas de cada palavra ou frase para que cada parte 
do texto seja inserida no layout. Uma vez desenhadas essas guias, é possível  
visualizar onde cada uma das palavras da composição pertence e podemos 
então começar a esboçar as formas das letras (figura 17).

Uma característica interessante do lettering é a sua capacidade de se adaptar 
a vários ambientes e formatos. Originalmente, as formas das letras seguem a 
lei da gravidade (figura 18). Portanto, quando você estiver trabalhando com 
formatos distorcidos, as formas das letras ainda deverão manter o equilíbrio e 
o centro de gravidade no formato distorcido (figura 19) (Flor, 2017).

Fig. 17 
Imagens do livro  

“In Progress”, Jessica 
Hische, p.38-39

Fig. 18 
A força gravitacional 

das letras, Martina Flor 
em “The golden secrets 

of lettering”,  p.94

Fig. 19 
As letras devem manter um 

eixo vertical, mesmo quando 
inseridas em formas,

 Martina Flor em “The golden 
secrets of lettering”,  p.94
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Ajustar as letras para uma forma específica, levará a diferentes alturas-x e  
linha base para cada letra. A utilização de grids e linhas guias podem ajudar a 
manter a forma da letra de modo consistente, como mostra a Figura 20.

Fase 2: escolhendo os estilos de letras

Existe uma infinidade de estilos de letras que podem ser utilizados em uma 
composição de um lettering. O estilo das letras vai variar de acordo com o seu 
projeto e o seu brainstorming: um projeto mais divertido, pede por letras mais 
decorativas, enquanto que um projeto mais sério, pede por letras mais sólidas e 
estruturadas, por exemplo. Deve-se levar em conta o conteúdo do projeto e as 
referências utilizadas para aplicar o melhor estilo na sua composição de lettering. 

Legibilidade é uma característica importantíssima que deve ser levada em 
conta em qualquer peça de lettering. “O desafio é desenvolver formas únicas 
sem esquecer da principal missão do nosso ofício: transmitir uma mensagem.” 
(Flor, 2017, p.71)

Dentre inúmeras possibilidades de estilos de letra a serem utilizados no  
lettering, Martina Flor (2017) destaca as mais utilizadas:

Letras com Serifa
Em textos longos com tamanho de corpo pequenos, as serifas desempenham 
um importante papel de legibilidade, entretanto no lettering, seu uso é me-
nos funcional do que estético. Portanto, a variedade de serifas utilizadas no  
lettering, tende a ser maior e mais ampla do que as serifas utilizadas na tipografia. 

Inspiradas nas formas básicas das serifas da história da tipografia, é possível 
desenvolver novos estilos mais exagerados e criar em cima daqueles já exis-
tentes, conforme podemos observar nos modelos abaixos, inspirados nas seri-
fas Transicionais, Didone, Serifas de Laje quardangular e Inscricionais Glyphic 
Serifs (figura 21):

Fig. 20  
Linhas guias são 

importantes para 
manter a consistência 

da letra quando 
inseridas em um 

formato específico. 
Martina Flor em 

“The golden secrets 
of lettering”,  p.95
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Letras sem Serifa
Martina Flor define as letras sem serifas como todas as formas que possuem 
terminais retos e de corte limpo, sem formas adicionais. No lettering, pode-
mos brincar com as fronteiras entre letras serifadas e não serifadas: assim 
como uma serifa pode ser extrovertida, uma letra sem serifa pode ser bastante 
extrema, e ainda assim pertencer a classe das sem serifas, conforme exemplos 
demonstrados na figura 22, abaixo. 

Fig. 21 
Possibilidades de serifas, 

inspirados em serifas 
tradicionais. Martina Flor 

em “The golden secrets 
of lettering”,  p.72-73

Fig. 22 
Possibilidades de estilos 

de letras sem serifas. 
Martina Flor em  

“The golden secrets  
of lettering”,  p.74-75
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Letras e sombras dimensionais
Geralmente as letras tridimensionais vêm acompanhadas com efeitos de som-
bra: onde existe volume e luz, existirá sombras. Para adicionar sombra no seu 
lettering, deve-se determinar de onde a fonte de luz vem e aplicá-la de forma 
consistente em todas as letras. O resultado final vai depender da localização 
da fonte de luz. Para um efeito mais assustador, seguindo uma temática de 
terror, por exemplo, é interessante que a fonte de luz venha de baixo para cima 
da letra. Para um efeito mais natural, a luz pode vir do canto superior direito 
ou esquerdo, conforme demonstrado na figura 23, abaixo:

Cursivas
O termo refere-se a todos as formas de letras que são unidas por um movi-
mento contínuo, assim como as letras cursivas feitas a mão. O fácil fluxo das 
letras que estão conectadas entre si, é uma maneira de acelerar a escrita. Exis-
tem diversos estilos de cursivas no mundo. Na América do Norte, Central e do 
Sul, os modelos de escrita manual são baseados em formas mais estreitas de 
letras com um eixo inclinado (figura 24).

Fig. 23 
Diferentes efeitos 

de sombra. Martina 
Flor em “The 

golden secrets of 
lettering”,  p.77

Fig. 24 
Estilo de letra cursiva. 

Martina Flor em 
“The golden secrets 

of lettering”,  p.78
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As letras cursivas são regidas por princípios semelhantes aos da caligrafia:  
inclinação (refere-se à inclinação do eixo da letra), largura (refere-se à largura 
das letras no eixo horizontal), velocidade e ritmo (refere-se à consistência das 
formas das letras inseridas em uma palavra). 

Brush lettering
Baseada na caligrafia executada com pincéis ou penas pontiagudas. Segue 
os mesmos princípios da letra cursiva e pode ser encontrado com frequência 
como um estilo de letra cursiva. Muito utilizado nos letterings, os traços da 
brush lettering (figura 25) tendem a ser irregulares e as extremidades dos tra-
ços arredondados, correspondendo ao final de um pincel.

Blackletter
Baseada na caligrafia executada com penas de ponta quadrada, são definidas por 
seu ducto angular e estreito. A espessura dos traços da blackletter (figura 26) são  
definidos pela angulação da pena.

Fig. 25 
Brush lettering por 

Victor Tognollo

Fig. 26 
Blackletter. por 

Jackson Alves
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Decorative Lettering
Esse tipo de letra consiste em diversas camadas de elementos decorativos que 
são aplicados em cima uns dos outros. A utilização de cor e contrastes são 
importantes elementos nas letras decoradas e podem ser também abstratas, 
relembrando uma ilustração ou objeto, como por exemplo uma fita (figura 27).

Fase 3: Esboço inicial

A terceira fase para o desenvolvimento de uma peça de lettering é começar o 
esboço. Utilizando uma linha fina, desenhar o esqueleto das letras ajuda a de-
terminar sua largura, a altura-x e as proporções gerais da composição. Com o 
esqueleto das letras desenhados, é hora de “incrementar”: elementos decorati-
vos como serifas ou floreios, espessura das letras, espaçamento entre letras, etc.
Entretanto, deve-se considerar alguns pontos ao desenhar uma letra: 

Legibilidade3

Assegurar-se de que o lettering é legível e que o leitor não tenha dificuldade em 
o fazer, sem sacrificar o estilo da letra escolhida. Usar demasiados floreios ou 
loopings, por exemplo (figura 28) , podem interferir na leitura da peça. 

Letras redondas
As letras redondas precisam de ajuste ótico (figura 29), ou seja, elas precisam 
ultrapassar tanto a altura-x quanto a linha base, para que a nível visual, todas as 
formas das letras pareçam consistentes. 

Fig. 27 
Decorative lettering. 

Martina Flor em 
“The golden secrets 

of lettering”,  p.80

Fig. 29 
Compensação ótica na 

letra “o”. Jessica Hische 
em “In Progress”,  p.42

Fig. 28
Exemplo de ilegibilidade 

e legibilidade de um 
lettering. Jessica Hische 
em “In Progress”,  p.42

3. De acordo com o tipógrafo 
Walter Tracy, a legibilidade é 
o termo a ser usado quando 

estivermos discutindo 
a clareza de caracteres 

isolados. Já a leiturabilidade, 
descreve uma qualidade de 

conforto visual (Tracy, 1986). 
Neste caso, a legibilidade 

de um lettering, refere-
se ao poder de ler 

claramente a letra ou a 
palavra ou a frase sem 

dificuldades, independente 
do estilo da letra. 

letra “e” ou “i”?

confuso
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Simetria
Não é necessário que as letras sejam matematicamente simétricas. Entretanto 
é necessário fazer ajustes em cada forma de letra para criar equilíbrio entre 
a letra e o espaço em branco ao redor dela. As letras “B”, “P” e “R”, podem 
parecer muito semelhantes, mas as barrigas superiores de suas formas, ge-
ralmente são diferentes para ajustar a densidade das letras e seu espaço em 
branco (figura 30).

O espaço negativo
O espaço em branco negativo dentro e ao redor das letras (figura 31) é tão im-
portante para o design quanto as próprias letras. O espaço em branco afeta a le-
gibilidade e também informa como partes das letras devem ser desenhadas. Ao 
desenhar uma composição, as letras têm que ser bem equilibradas, com cores 
uniformes para que, ao olhar, não haja espaços entre ou dentro das formas das 
letras ou ainda partes que pareçam um borrão e muito escuras em comparação 
com as outras letras. 

Crossbars (Travessão)
Os travessões não precisam ser necessariamente iguais em uma palavra (figura 
32). É necessário perceber o espaço em branco das letras e fazer ajustes óticos 
para que a palavra e o lettering como um todo, fique equilibrado e legível, sem 
espaços em branco demasiadamente grandes.

Fase 4: Finalização

Por fim, é hora de refinar e finalizar o desenho. Ao refinar seu esboço, de-
vem-se corrigir todos os erros que encontrar: inclinação, espaçamento, la-
yout, composição, etc. E deixar o esboço o mais limpo possível e fiel ao re-
sultado final que deseja alcançar. Por fim, é o momento de decidir de que 
forma ele será finalizado.

Uma vez desenhada a composição, o estilo e os elementos visuais a serem utili-
zados no lettering, deve-se decidir como irá apresentá-lo: com cor ou sem cor, 
analógico ou digital, com textura ou sem. Existem infinitas maneiras e materiais 
que podem ser escolhidos para a finalização do lettering. 

Ao optar por uma finalização analógica, é possível finalizar o lettering à lápis, 
lápis de cor, diferentes tipos de canetas e pincéis, colorir com tinta, aquarela, 
utilizar colagens, etc. 

Fig. 30 
Ajustes nas formas das letras, 

levando em consideração espaço 
em branco ao redor dela. Jessica 

Hische em “In Progress”,  p.42

Fig. 31 
Espaço em branco negativo 

dentro e ao redor da letra 
“e”.Jessica Hische em 

“In Progress”,  p.43

Fig. 32 
Travessões em alturas 

diferentes.Jessica Hische 
em “In Progress”,  p.43
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Ao optar por uma finalização digital, o lettering pode ser tanto vetorizado, quan-
to criado diretamente em programas de ilustração digital. Para vetorizar sua 
arte, precisará digitalizar o esboço final do seu desenho e utilizar softwares de 
vetorização como por exemplo o Glyphs4 ou Adobe Illustrator5. Já para criar sua 
arte diretamente de forma digital, é possível utilizar programas de ilustração di-
gital, como por exemplo o Adobe Photoshop6, no qual é possível desenhar o let-
tering através de uma mesa digitalizadora ou o Procreate7 (figura 33), programa 
exclusivo para o sistema operacional iOS, onde é possível desenhar com a Apple 
Pencil diretamente no iPad.

Ferramentas de desenho digital, nos ajudam a criar formas de letras nítidas e 
bem finalizadas, pois os pontos e alças do vetor nos dão um controle muito pre-
ciso sobre as formas de cada traçado. No entanto, a técnica também influencia 
a aparência do resultado final, que muitas vezes pode parecer muito digital e 
pouco manual. A adição de cor e textura ajuda a remover o aspécto digital e nos 
traz um toque tátil ao lettering. 

De acordo com Martina Flor (2017), enquanto trabalhamos e finalizamos nosso 
lettering, não podemos esquecer que o destaque principal do trabalho são as 
letras e formas e não os demais elementos como cores e texturas. 

Colorização
A paleta de cores de uma peça de lettering, deve reforçar e acompanhar a men-
sagem que pretende comunicar e a atmosfera que pretende criar com sua arte. 
A escolha das cores também depende da quantidade de contraste que seu de-
sign possui, de quais elementos pretendem ser destacados e quais partes da 
composição deve ficar em segundo plano (figura 34).

Fig. 33 
Interface do software 

Procreate. Assim como 
o Photohop, é possível 
desenhar em camadas

4. Disponível em:  
https://glyphsapp.com/

5. Disponível em:  
https://creativecloud.adobe.com/

6. Disponível em:  
https://creativecloud.adobe.com/

7. Disponível em:  
https://procreate.art/
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Fig. 34 
Diferentes possibilidades 

de colorização, 
utilizando duas cores. 

Martina Flor em  
“The golden secrets 
of lettering”,  p.132

Fig. 35 
Trabalhando com 

camadas. Martina Flor 
em “The golden secrets 

of lettering”,  p.136

Entretanto, não é só o design e contexto que determinam a escolha das cores. A 
forma de impressão é um outro fator que também pode influenciar na decisão 
de cor da sua arte. Por exemplo, se a arte for impressa por Risografia, existe uma 
limitação na utilização da paleta de cores. 

Textura
Todo objeto existente, possui uma textura que nos permite diferenciá-los. Para 
o resultado final do lettering digital ainda ficar com um aspécto manual, afinal 
ele foi criado manualmente, a inserção de diferentes texturas é importante no 
momento da finalização. 

É possível criar texturas a partir de quase tudo o que te cerca. Como designer, 
cabe a nós mesmos decidir quais texturas combinam com o lettering e com o 
contexto que desejamos criar. E é claro, que nem todas as artes requerem textu-
ras ou a mesma quantidade delas.  

Segundo Martina Flor, trabalhar com camadas nos permite aplicar diferentes 
texturas em diferentes partes do lettering (figura 35). Por exemplo, é possível 
adicionar uma textura de madeira nas letras, um fundo sem texturas e uma tex-
tura de papel por cima da arte total. Drop shadows e gradientes também são 
recursos que podem ajudar seu lettering a ganhar diferentes texturas. “Pense na 
textura como apenas uma das ferramentas na sua caixa de ferramentas que você 
pode querer usar (ou não)” (Flor, 2017, p.136).
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2.1 Cidade e Identidade Cultural

2.2 Turismo e o Porto
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2.1 Cidade e Identidade Cultural

De acordo com Aldrighi (2018), os estudiosos do urbanismo concordam em dizer 
que as cidades são organismos complexos cujas decisões políticas, econômicas 
ou culturais de seus habitantes a influenciam tanto quanto a sua geografia e 
ambiente em um todo. 

Sudjic (2016) suscita a discussão de que “cidade” é uma palavra que pode ser 
usada para descrever quase tudo. Mas, se qualquer lugar pode ser definido 
como uma cidade, então sua definição corre o risco de não significar nada. Por-
tanto, a cidade é percebida pelo conjunto de imagens sobrepostas que os seus 
numerosos habitantes produzem com suas vivências, de momentos históricos 
com temporalidades diversas e significações construídas. Em termos materiais, 
uma cidade pode ser definida pela proximidade que seu povo se reúne para 
viver e trabalhar, por seu sistema de governo, por sua infraestrutura de trans-
porte e pelo funcionamento de seus esgotos. E, não menos importante, pelo 
seu potencial econômico. Por outro lado, “os elementos móveis de uma cidade, 
especialmente as pessoas e suas atividades são tão importantes quanto as suas 
partes físicas e imóveis” (Lynch, 1960, p.11).

No que se diz respeito ao aspécto físico da cidade, fatores como altitude, topo-
grafia, a existência ou não de água na região, temperatura, determinam por si só 
formas de apropriação do ambiente. Aldrighi (2018), nos exemplifica que para 
solucionar determinadas necessidades da cidade, são utilizadas uma série de 
ferramentas específicas: no caso do Porto, por exemplo, o uso dos elétricos para 
subir ladeiras ou a criação de diferentes pontes, com propósitos distintos para 
ligar duas cidades divididas por um rio.

As definições dos limites de uma cidade, das suas ruas, com diferentes com-
primentos e larguras e das delimitações de seus bairros, compõem dois itens 
importantes dentro da compreensão de uma cidade: sua navegabilidade e sua 
imaginabilidade (também entendida como legibilidade ou visibilidade). Ambos 
os itens são individuais e coletivos ao mesmo tempo, não medida em que são 
aplicáveis às sociedades. 

A navegabilidade pode ser entendida como a capacidade de deslocamento em 
uma cidade sem que sejam necessários mapas ou nomes de ruas se quer. Pela 
própria estrutura da cidade ou como seus edifícios estão dispostos, é possível se 
localizar e traçar rotas. A possibilidade de navegar e o sujeito sentir a sensação 
de pertencimento ou não a um lugar e permanecer no anonimato ou em grupo 
social, talvez seja uma característica das mais democráticas da navegabilidade 
(Aldrighi, 2018).
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Segundo Lynch, a imaginabilidade pode ser entendida como a qualidade de 
um objeto físico que lhe dá uma grande probabilidade de evocar uma ima-
gem forte num dado observador. Refere-se à forma, cor, disposição, que fa-
cilita a formação de imagens mentais vivamente identificadas e estruturadas 
do meio ambiente.

Um exemplo de objeto que une a navegabilidade e a imaginabilidade são 
as figuras dos monumentos. Para além do pragmatismo de servirem para 
as pessoas se orientarem ou como pontos de referência física, os monu-
mentos estão ali localizados para lembrar a população de sua memória, 
de sua história e identidade cultural. Eles demarcam temporalidades ao 
tornar o acontecimento em algo físico e concreto; registram decisões 
históricas quando são destruídos e definem a linha emocional da cidade. 
(Aldrighi, 2018, p.21)

Levando-se em conta que nem só de aspéctos físicos uma cidade é caracterizada 
e que a relação entre as pessoas e suas atividades são também de extrema im-
portância para a definição de identidade cultural, a sensação de pertencimento 
que uma comunidade tem com aquele espaço que habita é algo que une o espí-
rito da cidade ao mesmo tempo em que o cria. 

A identidade de uma cidade é o produto de um conjunto complexo de  
atributos construídos ao longo do tempo e servem para defini-la. Eles  
diferenciam uma cidade de outra; eles revelam quem pertence e quem 
não. (Sudjic, 2016, p.66)

Mas, para além de aspéctos físicos e da relação dos indivíduos e do espaço em 
que vivem, o que define um lugar e o que marca a identidade cultural de uma 
cidade? Para chegar a uma compreensão de identidade cultural será importante 
perceber o que se entende por cultura. “Um entendimento bem mais amplo e 
extenso do conceito de cultura exprime-se pela afirmação dos múltiplos pro-
dutos da cultura, como são a religião, a arte, o desporto, o luxo, a ciência ou 
a tecnologia. Enquanto esta visão ampla encontra significado no conceito de 
civilização, um outro sentido para o termo cultura encontra repercussão num 
sentido mais estrito, entendendo-se ‘por cultura é todo o conjunto de atividades 
lúdicas ou utilitárias, afetivas e intelectuais que caracterizam, especificamente, 
um determinado povo.’” (Ramalho, 2018). Chris Barker acrescenta que a princi-
pal preocupação da cultura é a partilha de significados sociais, isto é, as diferen-
tes formas através das quais percepcionamos o mundo. Estes significados não 
nos aparecem por acaso, sendo gerados através de sinais, em particular os da 
linguagem (Barker, 2008).
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O termo cultura sofreu variações de significados ao longo dos séculos, e hoje faz 
parte de um conceito que abrange muitos critérios. Neste contexto evolutivo, 
segundo Martins (2012), podemos identificar três das mais comuns ascensões 
da palavra cultura: a alta cultura, conhecida pelo bom gosto associado às be-
las artes e à literatura; o padrão integrado do comportamento, crenças e co-
nhecimento humano, intimamente dependente do pensamento simbólico e da 
aprendizagem social; e o conjunto de atitudes, valores, objetivos e práticas que 
caracterizam organizações, instituições ou grupos. 

Uma das principais fontes da identidade cultural, tem relação com o mundo mo-
derno, a globalização e a identidade nacional. É vulgar definimo-nos como por-
tugueses ou brasileiros ou americanos, etc., mas isto é apenas uma metáfora, 
uma vez que a identidade nacional não é um fator biológico. “No mundo moder-
no, as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma das principais 
fontes de identidade cultural” (Hall, 2008, p.47).

Entretanto, é comum encarar a identidade nacional quase como algo biológico, 
isso porque numa era pré-moderna ou em sociedades tradicionais, essa identi-
ficação era dada à tribo, ao povo, à religião e ao local. Atualmente, no contexto 
das sociedades ocidentais essa identificação centra-se na cultura nacional, na 
qual as diferenças étnicas foram sendo subordinadas ao poder político da nação. 
Portanto, Martins acredita que só nos é possível saber o que é ser português ou 
brasileiro ou americano, pela forma como isso é representado dentro da cultura 
de cada nacionalidade. E é este conjunto de significados culturais construídos 
que distingue uma nação da outra: a forma como as identidades são imaginadas 
confere-lhes diferenças e identidades próprias.

As identidades nacionais imaginadas, incluem cinco elementos principais de 
acordo com Stuart Hall. O primeiro elemento é a narrativa da nação que nos 
fornece uma série de estórias através de imagens, cenários, eventos históricos, 
símbolos e rituais nacionais que representam as experiências partilhadas, per-
das e triunfos de uma nação. 

Como parte de tal “comunidade imaginada”, nos vemos compartilhando des-
ta narrativa, pois ela conecta nossas vidas cotidianas com um destino nacional 
preexistente e que continuará existindo após nossa morte. Por isso, em segundo 
lugar, há a ênfase nas origens, na tradição e sua continuidade. 

O terceiro elemento é a invenção da tradição. A utilização de um conjunto de 
práticas que parecem ou alegam ser antigas, mas que na realidade não o são, e 
que fortalecem os valores e a identificação da nacionalidade.
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O quarto elemento discursivo, ainda de acordo com Hall, é o que ele chama de 
mito funcional. Aqui, a criação da narrativa através de uma estória que se perde 
na memória dos tempos: 

(…) Tradições inventadas tornam as confusões e os desastres da história 
inteligíveis, transformando a desordem em comunidade e os desastres em 
triunfos. (Hall, 2008, p.54)

Por último, o autor diz que a identidade nacional é muitas vezes simbolicamente 
representada por um povo original. A realidade é que no contexto moderno são 
raros os exemplos em que esse povo original e puro detém do poder. 

Segundo Martins (2012), a identidade cultural diz respeito ao sentimento de 
pertença e identificação emocional que cada indivíduo tem relativamente a um 
grupo ou lugar. 

De acordo com Huitt (1998), Abraham Maslow, importante psicólogo americano, 
procurou compreender e explicar o que motiva o indivíduo a agir. Para ele, o 
comportamento é motivado por necessidades, que nomeu como necessidades 
fundamentais. Maslow apresenta estas necessidades em uma hierarquia de im-
portância e premência, conforme ilustrado na figura 36, abaixo:

Fig. 36 
Hierarquia das 

necessidades – Pirâmide 
motivacional de 

Abraham Maslow

Resumidamente, para Maslow, as necessidades fisiológicas precisam ser saciadas 
primeiro, para que as necessidades de segurança possam ser cumpridas e assim 
por diante, até chegar ao topo da pirâmide. Ao atingir uma necessidade fisiológica, 
e de segurança, o indivíduo pode ser induzido a uma necessidade social, como por 
exemplo uma viagem, apenas pelo fato de pertencer à um grupo ou lugar – fator 
este que como vimos acima, está diretamente associado à identidade cultural.

Necessidades de auto-realização

Necessidades de estima

Necessidades de amor/sociais

Necessidades de segurança

Necessidades fisiológicas
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A construção desta identidade baseia-se nas semelhanças e diferenças, no que 
temos em comum ou o que nos diferencia dos outros. Estas identidades não 
são estáveis e fixas, encontram-se em constante mutação, devido sobretudo às 
influências externas que estão sujeitas (Martins, 2012).

A partir do momento em que a cultura vira ferramenta de desenvolvimen-
to econômico e social de uma cidade, é necessário criar ofertas de pro-
dutos de um turismo cultural, não só em um mercado massificado, mas 
também no mercado alternativo e paralelo a ele. (Aldrighi, 2018, p.32)

Diante das transformações mundiais, ocorridas no âmbito da globalização, cada 
dia mais se fortalece a complexidade na busca da discussão acerca das ques-
tões pertinentes à construção da identidade. Paralelamente, a dinâmica do fluxo 
de turistas trazidos pela globalização também potencializa o discurso acerca da 
construção da identidade cultural. Por se identificar com a cultura de um certo 
país, ou por curiosidade e vontade de conhecer diferentes culturas, a globaliza-
ção permitiu que as pessoas tivessem mais facilidade de viajar e conhecerem 
novos lugares e povos.

2.2 Turismo e o Porto

A OMT (Organização Mundial de Turismo), uma agência especializada das Na-
ções Unidas e a principal organização internacional no campo do turismo, desti-
nada a promover e desenvolver o turismo, em seu glossário define que:

O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico que implica o  
movimento de pessoas para países ou lugares fora do seu ambiente  
habitual para fins pessoais ou empresariais. Essas pessoas são chamadas 
de visitantes (que podem ser turistas ou excursionistas, residentes ou não 
residentes) e o turismo tem a ver com suas atividades, algumas das quais 
envolvem despesas de turismo. (UNWTO)

De acordo com Smith (1989), o turismo é difícil de ser definido, isso porque exis-
tem vários tipos de turistas, mas de modo geral, o turista é aquela pessoa que 
busca lazer e voluntariamente visita um lugar fora da sua casa, com o propósito 
de viver uma experiência. Os motivos individuais que levam o ser humano a via-
jar podem ser variados: trabalho, lazer, propósito pessoal, etc. A fim de ressaltar 
a diversidade dos turistas e entender suas motivações ou comportamentos, a 
autora classifica os turistas, em uma perspectiva antropológica, em sete tipos:
1. Turista Explorador: número restrito de pessoas que, por definição, não se 
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classificam como turistas tradicionais. Gostam de visitar locais inusitados e en-
volvem-se ativamente com a população do destino que visitam. Partilham hábi-
tos e experiências durante sua permanência no local, podendo chegar à adapta-
ção do estilo de vida do ambiente.

2. Turista de Elite: gosta de viajar em pequenos grupos e envolvem-se com as 
condições de vida local, por meio de viagens exóticas e estão dispostos a gastar 
dinheiro com experiências diferenciadas, comidas nativas e guias particulares.

3. Turista Off-beat: busca se manter longe de locais turísticos massificados e 
de roteiros tradicionais. Esse tipo de turista se atrai por destinos e locais pouco 
visitados.

4. Turista Incomum: gosta de um turismo organizado por pacotes de viagens e 
se interessa por experiências “primitivas” culturais. Entretanto, busca segurança 
e conforto nas suas viagens.

5. Turista de Massa Incipiente: normalmente viaja individualmente ou em gru-
pos pequenos. Esse tipo de turista vai à destinos populares e busca segurança 
em tours guiados e hotéis modernos.

6. Turista de Massa: é constituído de pessoas de classe média que normalmente 
compram pacotes turísticos e se relacionam com o destino e seus residentes de 
forma estritamente comercial. Estão por todos os lados.

7. Turista de Charter: chegam em massa, gostam de viajar em grupos grandes e 
fazer atividades de turismo em grupo através de pacotes fechados vendidos no 
hotel. São os principais responsáveis pela homogeneização dos serviços turís-
ticos do destino, impactando diretamente a economia e cultura daquele local.

Passando da teoria à realidade, no Porto, objeto contextual deste estudo, o tu-
rismo cresceu muito nos últimos anos. De acordo com Pereira (2019), autora 
do artigo “Turismo. Porto e Norte com o maior crescimento a nível nacional”, 
a região do Porto e Norte de Portugal registou, no ano de 2018, 7,9 milhões 
de dormidas (uma subida superior a 5% face a 2017) e 4,3 milhões de hóspe-
des (mais 4,63%). Este resultado colocou a região como o destino nacional com 
maior crescimento em 2018, em comunicado a Entidade do Turismo do Porto e 
Norte de Portugal.

Para Luís Pedro Martins, presidente da Entidade do Turismo do Porto e Norte 
de Portugal, “o crescimento sustentado do turismo no Porto e Norte é uma boa 
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notícia para a economia nacional e regional e para as pessoas que aqui vivem 
e trabalham”. Luís Pedro Martins considera ainda que estes resultados “confir-
mam as potencialidades turísticas de uma região que ainda tem muito por onde 
crescer e muito a descobrir” (Pereira, 2019).

Os valores citados acima, confirmam que a atividade turística se consolida como 
uma das alavancas da economia, apresentando ainda grande margem de cresci-
mento. O motivo desse sucesso, segundo Leiria e Bastos (2017), autoras do arti-
go do Jornal Expresso “Turismo. O segredo do nosso sucesso”, se deve a muitos 
fatores. De acordo com o artigo, é certo que a instabilidade gerada pelas prima-
veras árabes e o medo de atentados terroristas fez com que milhões de pessoas 
reequacionassem os seus destinos de férias, deixando de ir para países como 
Tunísia, Egito ou Turquia. Os países mediterrânicos, como Portugal, beneficia-
ram dessa mudança. Mas não é só isso que está na origem dos bons resultados 
nacionais. A verdade é que, entre 2005 e 2015, o país cresceu sempre mais do 
que os vizinhos. O aumento das receitas foi pelo menos o dobro do registado em 
Espanha, por exemplo.

A história do sucesso fez-se de vários momentos. Um deles e talvez o principal, 
foi a decisão de canalizar o dinheiro que antes era direcionado para campanhas 
em cartazes promocionais, outdoors e brochuras, para o marketing digital. O 
Facebook e o Instagram passaram a ser tão ou mais importantes do que a pre-
sença em qualquer feira de turismo. Para que a nova estratégia fosse bem-suce-
dida era preciso garantir que Portugal não se perdia na imensidão da Internet. 
Contrataram-se especialistas em otimização de motor de buscas, que tinham 
como única missão assegurar que as praias portuguesas, os campos de golfe, os 
castelos, as vinhas do Douro ou as planícies do Alentejo apareciam no topo das 
pesquisas sempre que um turista procurava viagens. Mas não bastava comprar 
visibilidade. Era preciso saber ao pormenor o que queriam diferentes tipos de 
turistas descritos acima, nas mais variadas partes do mundo para decidir que 
mensagem levar a cada um e em que exato momento. Então, Portugal fez uso 
da sua identidade cultural para promover-se: indicava castelos e rotas de vinho 
para quem buscava romantismo; promovia o golfe e surf enaltecidos na região 
do Algarve e Nazaré respectivamente, para quem buscava esporte; imagens de 
gastronomia e monumentos históricos para quem se interessava por cultura e 
praia sol e mar para quem se interessava por natureza. 

Ainda de acordo com o artigo, um outro fator importante para o sucesso do turis-
mo em Portugal, fez-se da crise económica que acabou por se revelar uma opor-
tunidade para o setor. Nos anos negros da recessão, milhares de portugueses  
fizeram as malas e partiram. Muitos dos que ficaram foram forçados, pelo de-
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semprego e pela falta de perspetivas, a mudar de vida. Apostar no turismo, que 
já estava em franco crescimento, foi a saída para muitos deles. Abriram-se negó-
cios, multiplicaram-se alojamentos locais e criaram-se atividades de animação 
turística. Os números falam por si. Se em 2008 havia 285 empresas de animação 
turística registadas no Turismo de Portugal, em 2012 já eram mais de mil. Em 
2015 ultrapassou-se as 2500. E só em 2016 foram criadas mais 1500.

Em 2017 foi lançada uma nova campanha, mais uma vez exclusivamente digital e 
pensada para os próximos dois anos. O objetivo já não é apenas apelar aos estran-
geiros para que venham visitar Portugal e se “sintam em casa”. É que levem essa 
ideia à letra e façam mesmo do país a sua residência. “Não queremos só promo-
ver Portugal como destino de férias, mas como país para investir, estudar e viver”,  
resume Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal (Leiria e Bastos, 2017).

Como pudemos observar, a identidade cultural do país, juntamente com estra-
tégias digitais orientadas para nichos especializados, deu visibilidade para que 
Portugal se tornasse um símbolo de cultura e história para aqueles que aqui 
vem visitar. Conforme vimos acima, dentre os vários tipos de turistas classifica-
dos por Smith (1989), existem alguns tipos de turistas que para além de visitar 
locais populares e através de agências e pacotes de turismo, se interessam por 
experiências locais diferenciadas e estão realmente interessados em se envol-
ver com a cultura local e com a população que habita o país visitado, como o 
Turista Explorador, o Turista de Elite e o Turista Off-beat. Eles se interessam em 
conhecer a cidade que viajam não somente pelo que o Turismo promove, mas 
também pelo modo que os cidadãos vivem, para poder imergir na identidade 
cultural daquele local.

Esses tipos de turistas, público alvo do objeto prático desta dissertação, se relacio-
nam com o conceito de identidade cultural, isto é, com a forma como veêm a cida-
de. A busca pela identificação de pertencer a um local ou a um grupo de pessoas 
ou ainda a identificação emocional que cada indivíduo tem a um lugar, faz com 
que a identidade cultural e o turismo, caminhem juntos. O grupo de turistas citado 
acima, possui interesse em produtos da cultura local, religião, arte, desporto, luxo 
ou qualquer atividade afetiva que caracteriza um determinado povo.

De acordo com a pesquisa “Perfil dos turistas no Porto e no Norte de Portugal” 
feita pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), em par-
ceria com a Entidade Regional de Turismo do Porte e Norte de Portugal (ERTPNP) 
e o Aeroporto Sá Carneiro em 2017, A maioria das pessoas que visita a região do 
Porto e Norte vêm a lazer e férias. Essas pessoas em sua maioria, tem o objetivo de 
conhecer a cidade e poder usufruí-la durante as férias e curtos períodos.
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40,9% 

26,4%

24,1%

6,5%

1,6%

0,5%

Lazer/Férias

Visita da familiares/amigos

Negócios

Motivos pessoais

Estudos

Tratamentos saúde 

28% 
23% 

11% 
10% 

9% 
3% 
3% 
2% 
2% 

1% 
9% 

City/short break

Sol e mar

visitar a região de carro

Desfrutar da natureza

Gastronomia e vinhos

Gastronomia e vinhos

Concerto/Festival

Peregrinação/região

Evento desportivo

Compras

Outros

Segmento e principal motivo da visita

Gráfico. 1 
Segmento e principal 

motivo da visita dos 
turistas no Porto e 
Norte de Portugal

Tabela. 2
Atividades mais 

praticadas pelos 
turistas no Porto e 
Norte de Portugal

Dentre diversas atividades a se fazer na região, as mais praticadas pelos turis-
tas são: experienciar a gastronomia, compras, apreciação da paisagem/natu-
reza e ir à praia. 

Experienciar a gastronomia
Compras
Apreciação da paisagem/natureza
Ir à praia
Desfrutar da animação noturna
Passeios de carro na região
Visitar monumentos
Visitar museus
Visitar as caves do vinho do Porto
Adquirir artesanato/produtos regionais
Passeios pedestres
Cruzeiro de barco no Douro
Assistir a eventos culturais
Visitar o Vale do Douro
Excursões
Visitar Guimarães
Participar em eventos culturais
Assistir a eventos desportivos
Visitar a Casa da Música
Passeios de bicicleta
Visitar o Parque Nacional Peneda/Gerês
Visitar Serralves
Participar em eventos desportivos
Atividades náuticas
Visitar Foz Côa
Observação de pássaros
Desportos radicais
Jogar golfe

84%
48%
42%
39%
35%
24%
50%
34%
35%
28%
25%
26%
20%
23%
17%
11%
10%
7%
9%
6%
4%
4%
2%
2%
3%
2%
1%

0,2%

Atividades Lazer/Férias
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As experiências que mais chamaram atenção para essa dissertação, por se tra-
tar de um número expressivo e também de fatores que evidenciam caracte-
rísticas da identidade cultural da cidade foram: experimentar a gastronomia 
(84%), visitar monumentos (50%), apreciação da paisagem (42%) e adquirir 
artesanatos e produtos regionais (28%). Para além de perceber como a iden-
tidade cultural da cidade está relacionada ao turismo, essa pesquisa também 
se fez necessária para perceber quais dicas seriam abordadas no guia, objeto 
prático dessa dissertação. 
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3.1 Metodologia

Para atender as necessidades do objeto gráfico da dissertação em questão, 
foi necessário buscar referência bibliográfica do processo utilizado na área do  
design gráfico e também do processo de construção do lettering. Optou-se pela 
fusão entre a abordagem do processo de design de Ambrose e Harris (2011) e 
pelo processo de construção de lettering da designer Jessica Hische (2015).

De acordo com os autores Gavin Ambrose e Paul Harris (2011) o processo de de-
sign, no qual o design thinking – ou o modo de pensar do designer – está incorpo-
rado em todas as fases, compreende sete etapas: definir, pesquisar, gerar ideias, 
testar protótipos, selecionar, implementar e aprender. Para os autores, cada 
uma dessas etapas exige um modo de pensar voltado para o projeto e seu usuário.

Primeiramente, o problema do design e o público-alvo precisam ser definidos 
através de um briefing8. Uma compreensão detalhada do problema e suas restri-
ções, permite o desenvolvimento de soluções mais precisas. Descrever as ideias e 
valores gerais que o projeto pretende transmitir, permite alinhar produto e valo-
res, determinando o modo de pensar de cada etapa do projeto.

A etapa de pesquisa analisa informações como o histórico de problema de design 
e permite identificar possíveis obstáculos na execução de um projeto. A pesquisa 
consiste em reunir material para alimentar o processo criativo na etapa de geração 
de ideias. Essa pesquisa pode ser quantitativa, com números estatísticos e dados 
precisos sobre o público-alvo, ou qualitativa, com informações sobre o estilo de 
vida dos consumidores do produto.

A geração de ideias é a etapa em que as motivações e necessidades do consumi-
dor final são identificadas e as ideias são geradas, por meio de um brainstorming9, 
por exemplo. Também é nessa etapa que deve-se escolher entre o direcionamen-
to visual do projeto, considerando os inúmeros movimentos da arte e do design. 
Tratando-se de um processo interativo pode-se voltar a esta etapa para coletar 
informações e buscar esclarecer as definições do projeto.

O teste de protótipos trata da evolução ou desenvolvimento das ideias geradas 
na etapa anterior. Pode-se, portanto criar protótipos para verificar a viabilidade 

Definir Pesquisar Gerar  
ideias

Testar  
protótipos ImplementarSelecionar Aprender

Diagrama. 4
Etapas do processo 

de design. Adaptado 
de Ambrose e 

Harris em “Design 
Thinking”,  p.12

8. “O briefing de design 
apresenta as solicitações do 

cliente para determinado 
trabalho.” (Ambrose 

e Harris, 2011).

9. “O brainstorming é uma 
abordagem de criação 

em grupo que busca 
desenvolver ideias e criar 
soluções durante a etapa 

de geração de ideias” 
(Ambrose e Harris, 2011).
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Diagrama. 5
Etapas do processo 

de construção do 
lettering. Adaptado 

de Jessica Hische  
em seu livro  

“In Progress”

Diagrama. 6
Etapas do processo 

de construção do 
objeto gráfico em 

causa da dissertação. 
Adaptado de Ambrose 

e Harris (2011) e 
Hische (2015)

técnica e se ela funciona como esperado, visualmente ou fisicamente. Como o 
objetivo do protótipo é testar aspéctos pontuais eles devem ser desenvolvidos 
com foco nessas especificidades, sem necessidade de serem totalmente fiéis à 
sua aparência final.

A seleção trata das soluções propostas analisadas em relação ao objetivo do 
design pretendido. O principal critério de escolha é atender as necessidades do 
projeto e os objetivos do briefing.

A implementação é a etapa na qual informações necessárias para a produção do 
projeto são especificadas para serem passadas aos responsáveis pela materializa-
ção do projeto. Essa etapa termina com a entrega do trabalho finalizado ao cliente.

Por último, de acordo com Ambrose e Harris, o aprendizado ajuda os designers a 
aprimorar seu desempenho. Deve-se procurar identificar, no processo como um 
todo, o que funcionou bem e o que precisa ser melhorado. Esse processo pode 
identificar melhorias a serem implementadas no futuro.

Jessica Hische (2015) detalha em seu livro, seu processo criativo “desde a  
folha em branco até a arte finalizada”. Conforme explicado no capítulo “1.6  
Lettering e processos de construção” dessa dissertação, a autora lista 4 etapas 
do processo de criação do lettering: 1. Pesquisa e Brainstorming, 2. Thumbnails,  
3. Sketching, 4. Finalização.

Para atender da melhor forma o projeto em questão dessa dissertação, foi pre-
ciso combinar os dois processos mostrados acima. A partir do entendimento 
das etapas dos processos estudados, concluiu-se que o processo de lettering, 
mais específico, poderia ser encaixado no processo de design, mais geral. Sendo  
assim, os dois processos foram combinados de acordo com o diagrama 7, a seguir.

Pesquisa e 
brainstorming Thumbnails Sketching Finalização

ImplementarDefinir Testar  
protótiposSelecionar AprenderPesquisa e 

brainstorming Thumbnails Sketching Finalização
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Etapas Atividades

A fim de definir de maneira mais detalhada as etapas percorridas foi elaborada 
a tabela 3, abaixo, listando todas as atividades desenvolvidas em cada etapa do 
projeto de acordo com a metodologia apresentada.

Definir

Briefing

Definição do público-alvo

Proposição geral do projeto

Pesquisa e Brainstorming

Thumbnails

Selecionar

Sketching

Testar protótipos

Finalização

Implementar

Aprender

Recolha de material fotográfico  
da tipografia da cidade do Porto

Seleção e análise  
do material fotográfico

Pesquisa sobre guia  
ilustrado e referências

Pesquisa sobre consumidor

Escolha das frases e dicas do guia

Desenvolvimento de  
Thumbnails das artes do guia

Opções de esboços

Escolha dos Thumbnails

Esboços iniciais de todas  
as 10 dicas do guia ilustrado

Aprimoramento do Esboço

Primeira finalização de  
todas as peças de lettering

Feedback de profissional do ramo

Melhorias implementadas  
de cada lettering

Finalização das artes

Protótipo do guia

Opções de capa

Finalização da diagramação do guia

Testes de impressão

Especificações do Guia e produção

Entrevista para validação do projeto

Discussão sobre as etapas do processo

Tabela. 3
Detalhamento das 

atividades em cada 
etapa do projeto
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Definir
A partir da análise e do registro fotográfico de tipografias e elementos visuais 
encontrados na cidade do Porto, criou-se um guia de turismo ilustrado por  
letterings que evidenciam características da identidade cultural da cidade. Esse 
guia, intitulado “My type of Porto”, contém dez dicas e, portanto, dez letterings 
diferentes, de como aproveitar a cidade através do ponto de vista da autora. 

O guia ilustrado encoraja os turistas a experimentarem a gastronomia local e a 
saírem da zona de conforto: para além de visitar os pontos turísticos mais conhe-
cidos da cidade, as dicas de um local e pontos não tão conhecidos pelos turistas, 
são atrativos deste guia. A ideia não é transmitir um serviço, com mapa e locali-
zação dos locais a serem visitados, mas sim a dica para que o leitor possa tomar 
sua própria decisão e definir quando e como é o melhor jeito de fazê-lo. Esta 
decisão, foi feita, levando-se em consideração o público-alvo do guia, definido 
através da pesquisa sobre os tipos de turistas listados por Smith (1989). Dentre 
os turistas listados pelo autor, os Turistas Exploradores, os Turistas de Elites e o 
Turistas Off-beat, envolvem-se com as condições de vida local, se atraem por 
destinos e locais pouco visitados e partilham hábitos e experiências durante sua 
permanência no local.

Os aspéctos da cidade, como sua navegabilidade (capacidade de deslocamen-
to em uma cidade sem que sejam necessários mapas ou nomes de ruas) e sua 
imaginabilidade (como a cidade é percebida pelo indivíduo através da forma, 
cor, disposição e de imagens mentais identificadas do local), foram fatores, 
citados no capítulo 2 desta dissertação, que influenciaram a criação do guia. 
Optou-se pelo uso de ilustrações, juntamente com os desenhos das letras, não 
só para a composição geral do lettering, mas também para orientar o leitor a 
navegar (mesmo sem mapa) e imaginar a cidade, antes mesmo de conhecê-la, 
através do guia. 

Enquanto características que evidenciam aspéctos da imaginabilidade, para 
além das ilustrações, foi escolhido para cada lettering um estilo de letra. A esco-
lha desses estilos, foram baseadas nas fotografias de tipografias encontradas na 
cidade do Porto. Para cada lettering foram utilizados um ou mais estilos, referen-
ciando as tipografias encontradas na cidade. Desse modo, o leitor já pode criar 
uma imagem do que espera encontrar ao caminhar as ruas da cidade, seguindo 
as dicas do guia. 
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Para a construção desses estilos de letras, as referências foram tão importan-
tes quanto perceber os aspéctos formais das tipografias e utilizar o aprendizado  
sobre a anatomia dos tipos, no capítulo 1.4 desta dissertação, quanto o processo 
de construção de lettering, referenciado no capítulo 1.6.

Portanto, o guia não conterá textos extensos (apenas um texto pequeno intro-
dutório a fim de explicar o projeto), mas sim ilustrações de letterings que foram 
produzidas e pensadas individualmente pela autora. Além de letterings que fo-
ram inspirados em tipografias, muitos elementos visuais da cidade como azule-
jos e detalhes arquitetônicos foram referência para a criação do “My Type of Por-
to”. Desse modo, ao folhear o guia o leitor terá uma ideia do que ele encontrará 
na cidade, em termos de identidade visual e cultural.

3.2 Material fotográfico e Casos de Estudo

Pesquisa e Brainstorming
Para a recolha do material fotográfico – fotografias de tipografias encontradas 
nas faixadas dos prédios, elemento visuais interessantes e fotografias de alguns 
dos pontos turísticos – foram utilizados diferentes métodos.

A princípio, a autora deste projeto caminhou pelas ruas da baixa do Porto foto-
grafando aquilo que identificava como interessante e que tivesse ligação à iden-
tidade cultural da cidade, como por exemplo azulejos característicos do Porto, 
elementos arquitetónicos presentes nas construções antigas e tipografias que 
saltavam aos olhos. O resultado foi satisfatório: muitas fotos e tipografias encon-
tradas em faixadas de restaurantes, lojas e prédios. 

Entretanto, o material não era o suficiente. Para abranger um maior número de 
fotografias e ter mais opções de referências visuais, a autora contou com a ajuda 
de colegas de seu mestrado. 

Durante o ano de 2019, no mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais da 
Faculdade Belas Artes Universidade do Porto, os alunos precisaram fotografar 
para a disciplina de Tipografia fotos que encontraram pela cidade com tipogra-
fias diferenciadas. Alguns dos alunos compartilharam as fotografias obtidas com 
a autora para assim haver uma quantidade de fotos mais expressiva e também 
com um olhar diferente do que a autora já havia recolhido. Essa solução se fez 
necessária não somente para o aumento do acervo fotográfico, mas também 
porque, em 2020, em meio a pandemia mundial do Covid-19, sair pelas ruas da 
cidade se tornou uma tarefa impossível. 
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Para além das fotos de tipografia e elementos visuais que a cercam, alguns pontos 
turísticos foram referência para o desenho das peças de lettering do guia ilustrado. 
Essas fotografias  foram retiradas da internet, em sites e blogs de turismo.

Fig. 37 
Parte da recolha do 
material fotográfico
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Após análise do material, foram selecionadas algumas das imagens. O critério 
de seleção, teve como base as fotografias que tivessem alguma relação com as 
dicas escolhidas. Também foram escolhidas por sua diversidade: tipografias que 
tivessem diferentes características e estilos.

Utilizando o método de análise tipográfica de Martina Flor (2017), no qual a 
autora afirma que o poder da observação é uma ferramenta que nos permite 
analisar formas e avaliar o design alheio – o que é útil para a criação do nosso 
próprio processo de design; foi feita a análise com algumas das fotografias sele-
cionadas para o projeto (figura 38).  

Observar significa olhar, analisar e colocar nossas impressões em pala-
vras. Trata-se também de descobrir a relação entre as partes de um todo 
e entender por que elas são do jeito que são. Depois de estudar a forma 
geral, você pode passar para os elementos individuais e suas particula-
ridades. (Flor, 2017, p.19) 

Fig. 38 
Análise de tipografias 

feitas pela autora



C a p í t u l o  3  l  P r á t i c o   85

A pesquisa também se fez necessária no âmbito do caso de estudo. Como es-
tamos falando sobre um guia de turismo ilustrado, fez-se imperativo o uso da 
análise de fontes e objetos físicos já existentes, com o intuito de propor uma 
reflexão mais voltada à forma de produç-ão do conteúdo e suas características 
estéticas, por meio da análise crítica da observação, de modo a tentar retirar 
elementos que possam compor o objeto proposto. 

Os objetos escolhidos seguiram o critério de guia ilustrado. É importante perce-
ber os diferentes tipos de guia que se encontra no mercado. Como a proposta 
é fazer um guia ilustrado em formato de dicas, foi escolhido analisar guias que 
fossem mais ilustrados e mais atrativos visualmente do que grandes guias com 
textos, fotos e serviços. Os guias serão analisados por: 

1. Ficha técnica 
2. Conteúdo 
3. Design e Análise Crítica
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MAP FOR CRYING TRAVELERS – PORTO
Autoria: Joana Estrela
Design: Joana Estrela
Ilustradora: Joana Estrela
Impressão: Risografia por Stolen Prints
Editora: Trabalho autoral 
Formato/dimensões: 10x14cm (dobrado), 39,5×17,5cm (não dobrado)
Idioma original: Inglês 
7 ilustrações
1 mapa
Guia maleável e dobrável
Preço: 7,50€

O guia
O guia “Map for Crying Travelers” é um mapa ilustrado com os dez melhores lu-
gares para chorar no Porto. A autora selecionou dez lugares públicos para visitar 
quando você se sentir só e quiser chorar à vontade. Segundo a descrição contida 
na última página do guia: “O Porto é um maravilhoso local para se viver, mas 
também um ótimo local para chorar à vontade”.

De acordo com Henriques (2016), a ilustradora Joana Estrela, buscou inspiração 
para o guia em situações da sua própria vida. A antiga casa da autora tinha muita 
gente e sempre que precisava fazer um telefonema privado ou sentia vontade 

Fig. 39 
Imagens do guia 
“Map for  crying 

travelers  – Porto”
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de chorar, tinha que buscar uma alterativa paralela fora de casa, por conta de 
suas paredes finas. Uma lista dos locais que ia, pensada para um blog, acabou 
por se tornar em um “Map for Crying Travellers”, um guia em inglês para quem 
visita a cidade.

Ao contrário do que a ilustradora de 26 anos pensava, são portugueses os prin-
cipais compradores deste mapa. “Compram porque acham piada e se identifi-
cam”, acredita, “provavelmente são pessoas que já choraram em público”. “Isto 
que eu fiz para o Porto gostava que existisse em outras cidades para onde já 
viajei sozinha” (Henriques, 2016).

Se há “rankings” dos melhores locais para ver o pôr do sol ou os melhores res-
taurantes para comer uma comida típica, por que não de sítios para estar só 
com os pensamentos? O topo da lista é ocupado por casas de banho, os melho-
res sítios para chorar segundo a autora, pois são locais privados que garantem 
o necessário para assoar o nariz, lavar o rosto e ainda uma desculpa por estar 
ausente (“Fila gigante!”).

Design e análise crítica
Para além de um guia divertido, a simplicidade dos traços das ilustrações, apro-
xima os leitores do objeto, pois remete a uma experiência mais casual e pessoal, 
assim como chorar só em locais públicos.

O guia é impresso em risografia nas cores azul e branco. A escolha da cor azul 
é interessante, pois nos remete aos famosos azulejos portugueses da cidade do 
Porto. Além disso, a impressão em Risografia é uma boa solução, em termos fi-
nanceiros, por se tratar de um guia que será impresso em grandes quantidades. 

O design do mapa segue o mesmo estilo das ilustrações: traços simples para 
demarcar as ruas e marcações no mapa dos locais citados no texto.

EVERYBODY LOVES PORTO
Autoria: Elen Winata
Design: Elen Winata
Ilustradora: Elen Winata
Impessão: Litografia na Inglaterra em papel 100% reciclado
Editora: Herb Lester Associates
Formato/dimensões: A3 (297x420mm) dobrado para A6 (105x148mm)
Mapa ilustrado
Guia maleável e dobrável
Preço: £4.00 
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O guia
O guia “Everybody Loves Porto”, desenhado e ilustrado pela designer Elen  
Winata de Singapura, a convite da editora Herb Lester, é um guia de serviços e 
dicas de locais a serem visitados na cidade do Porto. 

De acordo com descrição na última página do guia: “O Porto tem a aparência 
de uma cidade que teve seus altos e baixos, mas sua beleza brilha em edifícios 
cobertos de azulejos, fachadas de lojas inalteradas de décadas passadas e ruas 
sinuosas que caem no cintilante rio Duoro. Mas, mais do que apenas uma de-
cadência elegante, também é uma cidade em ascensão, lar de empresas jovens 
e novas, oferecendo uma alternativa nova às tradicionais lojas, restaurantes e 
bares de gerência familiar. Com parques, passeios e praia também, não é de 
admirar que todos amem o Porto”.

As dicas são divididas em 3 categorias: Compras e Suprimentos, Lugares para 
comer e beber e Dicas do que ver e fazer. No mapa, as dicas são mostradas 
através de ilustrações no local em que se encontram. Do lado oposto ao mapa, 
as dicas são categorizadas de acordo com as sessões descritas anteriormente, 
junto de um texto descritivo, nome do local, endereço, horário de funciona-
mento e contato telefônico. 

Fig. 40
Imagens do 

guia “Everybody 
loves Porto”
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Fig. 41
Screen Shot do 
brainstorming 

realizado pela autora 
no bloco de notas 
de seu telemóvel

Design e análise crítica
Winata faz uso de uma paleta de cores e de shapes que lembram os famosos azu-
lejos portugueses, em uma releitura bem moderna e diferente, que tem como 
resultado um trabalho leve, bonito e de qualidade. Elementos visuais como os 
floreios encontrados na parte de trás do guia, remetem também a característi-
cas encontradas em faixadas de prédios e azulejos na cidade do Porto. 

Na capa, podem ser encontradas algumas das ilustrações do interior do guia. 
Além dos elementos gráficos e a cor predominante azul que remetem aos azu-
lejos, a tipografia escolhida para o título também nos lembra o Porto. Uma ti-
pografia moderna e serifada, que traz a dualidade pretendida, de acordo com 
descrição do guia, de uma cidade moderna, porém com tradições.

3.3 Processos de Criação

No capítulo “2.3 O turismo e o Porto” foram traçados os diferentes tipos de 
turistas de acordo com Smith (1989) a fim de perceber um pouco mais sobre o 
consumidor final do objeto prático da dissertação em questão. Conclui-se que 
existe um nicho de turistas que estão interessados em viver a cidade não somen-
te pelo que o turismo promove, mas também pelo modo que os cidadãos vivem.

Levando em consideração todos os resultados obtidos na fase de pesquisa, foi 
feito um brainstorming (figura 41) a fim de determinar qual seria o melhor título 
para o guia e quais seriam as 10 dicas escolhidas para serem ilustradas.



90  C a p í t u l o  3  l  P r á t i c o

Assim, chegou-se na decisão de que o nome do guia seria “My Type of Porto”, 
porque combina dois principais conceitos do objeto: Tipografia (type) e a ideia 
de que as dicas serão pessoais, sob a perspectiva da autora. Foi listado tam-
bém as atividades favoritas que a autora acredita que sejam interessantes para 
um turista e selecionadas 10 dicas. 

Thumbnails 
Thumbnails são esboços em pequena escala utilizados para gerar ideias, prin-
cipalmente para determinar a composição dos letterings. Nesse momento é 
importante estudar quais as palavras devem ganhar destaque na frase.  Esse 
exercício de hierarquia é fundamental para um resultado legível e claro, sem 
perder ou distorcer o significado da frase. Também é o momento de testar 
como a frase será encaixada na composição.

Na criação do Thumbnail foi decidida a formatação e tamanho da composição 
do lettering. Optou-se por limitar a arte em um formato quadrado, pensando 
no fácil manuseio do guia quando impresso. Além disso, o formato quadrado 
também é uma boa opção para as redes sociais, plataformas onde o trabalho 
será divulgado.

Normalmente, esta é também uma boa fase para decidir quais os estilos de 
letra serão utilizados: cursivas? Serifadas? Góticas? No caso deste estudo em 
específico, os estilos das letras a serem desenhadas têm como referência tipo-
grafias já existentes. Portanto, nesta etapa, focou-se principalmente em estu-
dar a proporção das letras e a composição geral do lettering.

Sendo assim, foram criados Thumbnails para cada uma das dez dicas que irão 
compor o guia ilustrado (figura 42).

Fig. 42
Alguns dos 
thumbnails 
elaborados 
pela autora
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Sketching 
Escolhida a arte que seria desenhada, chegou o momento de desenhar os  
primeiros esboços. A partir da composição criada na Thumbnail, foram tra-
çadas linhas guias auxiliares, de modo a delimitar o tamanho e inclinação de 
cada palavra para formar uma composição harmônica (figura 43).

O estilo das letras, inspirados nas fotografias de referência foram desenhados 
dentro das linhas-guias e desse modo, surgiu o primeiro esboço (figura 44).

Fig. 43
Linhas guias 

traçadas a partir 
do desenho 

da Thumbnail 
escolhida.

Fig. 44
Primeiros esboços  
feitos pela autora 

e as referências 
fotográficas 

que inspiraram 
o lettering

É importante dizer que para todo o processo, foi utilizado o programa  
Procreate e as artes foram desenhadas diretamente no iPad com a Apple  
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Testar protótipos 
Com os esboços finalizados, foi necessário finalizar também as primeiras versões 
de cada lettering: aplicar cores, texturas e corrigir qualquer imperfeição encontra-
da. As cores escolhidas foram três: Fluorescent Pink, Yellow and Medium Blue. A 
escolha da paleta de cor foi determinada pelo modo de impressão do trabalho. 
Como o trabalho foi impresso em Risografia, existe uma limitação tanto nas cores, 
quanto na quantidade de cores a serem utilizadas. Entretanto, a escolha do rosa, 
amarelo e azul deixou o guia divertido e atrativo ao primeiro olhar. 

Com isso, as primeiras versões finalizadas dos letterings surgiram (figura 46).

Fig. 45
Esboços das 10 

artes do guia

Fig. 46
Primeiras versões 
finalizadas dos 10 
letterings do guia

Pencil. A escolha do processo de finalização das artes foi esta, para que o dese-
nho já ficasse pronto digitalmente para a sua futura impressão. 

O mesmo processo de Sketching foi feito para todas as 10 artes (figura 45).
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Para melhor desempenho e resultado final, as artes foram enviadas para uma pro-
fissional do ramo. Camila Actum, brasileira, designer gráfico há 10 anos, trabalha 
com caligrafia, lettering e sign painting nos útilmos 5 anos. Sócio-fundadora do 
Estúdio Itálico – estúdio focado na produção das letras feitas à mão – Camila ana-
lisou os letterings criados e deu seu feedback, apontando melhorias e correções a 
serem feitas em cada arte.

Erros de inclinação, espaçamento e melhorias na composição geral do lettering 
foram alguns dos apontamentos feitos pela designer (figura 47). As correções fo-
ram realizadas de acordo com as sugestões apresentadas e o lettering ganhou sua 
versão final.

Durante esse estudo, várias correções e testes foram realizados até chegar na arte 
final. No caso do lettering “Eat a Francesinha”, por exemplo, foram realizados al-
guns testes com a letra “S” para perceber qual a melhor solução: foi levado em 
conta o espaço negativo entre as letras e também o estilo que possuía caracte-
rísticas semelhantes ao restante das letras da palavra “Francesinha”. Apesar da 
fotografia da faixada do Café Santiago ser a referência para a construção desse 
estilo de letra, o estilo da letra “S” da palavra “Santiago”, quando utilizado no meio 
da palavra “Francesinha”, deixava um espaço branco negativo muito grande. Para 
corrigi-lo, foi necessário buscar referências externas, de outros tipos de “S”, como 
por exemplo o “S” do antigo logotipo da Universal Studios (figura 48).

Fig. 47
Feedback de 

Camila Actum 
sobre um dos 

lettrings da autora
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Após alguns testes e análises de qual “S” faria melhor composição no lettering 
(figura 49) , optou-se por uma solução mais condensada que resolveu o problema 
inicial do espaço negativo entre as letras.

Podemos perceber uma melhoria na arte final, após os ajustes realizados, quando 
comparamos a primeira finalização do lettering com a sua última versão (figura 50).

Fig. 48
Antigo logotipo da 

Universal Studios

Fig. 49
Estudos de estilos 
diferentes da letra 

“S” na palavra 
“Francesinha”
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Fig. 50
Primeira versão 

finalizada e versão 
final do lettering

Fig. 51
Letra cursiva 
que aparece 
em algumas 

páginas do guia

Com todas as artes finalizadas, chegou o momento de diagramar o guia. Foi pre-
ciso escolher qual ilustração iria ao lado de qual e se haveria uma sequência a ser 
seguida. Optou-se por uma ordem determinada pelas cores. Um lettering com 
background colorido, ao lado de um lettering com background amarelo claro. 
Já pensando na diagramação do guia, as artes foram criadas para combinarem 
entre si através das cores e também com um estilo de letra de caráter manual (fi-
gura 51) que segue por quase todas as páginas, para dar unidade e continuação 
de leitura por todo o material.

As páginas foram diagramadas levando-se em consideração: Letterings com 
backgrounds coloridos nas páginas da direita, sem margem e Letterings com 
background amarelo claro nas páginas esquerdas, com margens brancas. Lado 
a lado, foi feito um Mockup (figura 52) para perceber como a leitura fluía ao 
decorrer das páginas.

Letra cursiva 
(caráter manual)
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Fig. 52
Mockups das 

páginas do guia

Capa
Utilizando o mesmo processo de construção dos letterings, várias opções de 
capa foram desenhadas (figura 53). A ideia é transmitir um pouco da atmosfera 
que o leitor vai encontrar ao abrir o guia. Portanto, para as opções de capa foram 
utilizados pontos turísticos característicos da cidade ou ilustrações que se en-
contram dentro do livro, bem como algumas das letras utilizadas nos letterings. 
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Além do título do livro, outros dois elementos se encontram na capa: nome da 
autora e nome do projeto. O “My type of Porto” tem como intenção pertencer 
ao projeto, também criado pela autora, “My type of Tourism”. Esse projeto tem 
como ambição a criação de diversos guias ilustrados, nos mesmos termos que o 
“My Type of Porto”, porém com dicas de outras cidades de diversos países. É um 
projeto que ainda está no papel, entretanto sinalizar o nome de usuário do Ins-
tagram do projeto na capa da publicação, já inicia o mesmo para maior alcance 
e visibilidade no futuro.

A capa escolhida foi a número 4. A ilustração criada para a capa representa um 
dos pontos turísticos da cidade do Porto. Ao procurar no Google “Porto”, a Ri-
beira e a Ponte Luís I é o cenário das imagens que mais aparecem no buscador. 
Isso porque é um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. Por este mo-
tivo, este foi o cenário escolhido para a criação da ilustração da capa do guia.  

Fig. 53
Estudos de capas 

para o guia
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Juntamente com a ilustração, o lettering da capa é uma mistura de estilos de letras 
que podemos encontrar dentro do livro. A palavra “My” tem como referência o 
estilo de letra da palavra “Francesinha” do lettering “Eat a francesinha”. A pala-
vra “Type”, foi inspirada no estilo de letra da palavra “Serralves” do lettring “Visit  
Serralves”. E a palavra “Porto”, foi retirada do lettering “Drink a Porto Tônico”. Jun-
tos, o lettering “My type of Porto”, sobreposto sobre a ilustração de um dos pontos 
mais emblemáticos da cidade do Porto, compõe a capa deste guia turístico. 

Finalização
Com a capa e o miolo finalizados, chega o momento de finalizar também a diagra-
mação do guia. Para além dos 10 letterings com as dicas sobre a cidade do Porto, 
o guia contém uma contra guarda com um Pattern desenvolvido com algumas das 
ilustrações criadas para os letterings que o leitor encontrará ao folhear as páginas 
do guia. A primeira página (figura 54), a única com texto, foi criada para dar uma 
introdução ao leitor. Um pequeno texto que explica a motivação do projeto e apre-
senta o guia para o leitor:

O Porto é uma das minhas cidades favoritas no mundo! Eu gostaria de 
dividir com vocês, algumas dicas que você não encontrará em outros 
guias turísticos típicos da cidade, mas que acredito que devem ser feitos. 
Aqui estão alguns lugares, comidas e coisas que eu sugiro que você faça 
quando estiver na cidade. As ilustrações desse guia, foram feitas à mão 
e inspiradas na maravilhosa identidade visual e cultural da cidade do 
Porto. Divirta-se! Aline Chica.” 

Ao final, uma página com os créditos, data e local da publicação também foi acres-
centada (figura 54).

O processo de impressão em Risografia foi escolhido para impressão do guia, pois, 
assim como a criação dos letterings digitais, que possui um caráter manual, a im-
pressão em Risografia também transmite um caráter único e handmade. O efeito 
final da impressão em risografia é impactante graças à força da cor, uma textura 

Fig. 54
Página de rosto 

e página final
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genuína e à imperfeição de seus acabamentos. A escolha da impressão é utilizada 
como um recurso gráfico e uma forma de dar uma camada de textura adicional na 
arte final, assim como Martina Flor (2017) sugere para a última etapa de Finaliza-
ção de um lettering.

As imperfeições da impressão de cada cópia – uma vez que a superfície da tinta 
nem sempre é homogênea e que, durante o processo de impressão, ocorrem com 
frequência falhas na transferência – valorizam cada imagem, pois tornam-nas dife-
rentes umas das outras, apesar de serem resultantes do mesmo projeto. Além dis-
so, o baixo custo desse tipo de impressão, origina a preferência por essa técnica. 
Afinal, a ideia é que sejam impressos ao menos 50 guias para serem distribuídos 
em locais-chave na cidade do Porto.

Para isso, alguns testes de impressão foram necessários para obter o primeiro pro-
tótipo do guia ilustrado “My Type of Porto” (figura 55).

Fig. 55
Impressão em 
Risografia das 

páginas do guia
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Implementar
Com a capa e o miolo finalizados, chega o momento de finalizar a diagramação do 
guia que tem como ficha técnica:

Tamanho: 15x15cm
Páginas: 12
Impressão: Serigrafia pela Escola Superior de Educação (ESE)
Papel: Inaset uncoated 120g
50 cópias

Na figura 56, as artes finais ao lado das fotografias que serviram de inspiração para 
cada ilustração do livro:  

Fig. 56
Letterings finais 
ao lado de suas 

respectivas 
fotografias de 

referência
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Aprender
A proposta da criação desse guia, não era apenas desenvolver letterings sobre a 
cidade do Porto, mas também aprender com o processo e a prática para suscitar 
discussões sobre um modo de evidenciar características da identidade cultural 
da cidade.

De maneira geral, combinar elementos da identidade cultural do Porto com os 
letterings propostos, foi interessante para agregar valor ao resultado final do 
objeto gráfico idealizado.

Sobre o processo de construção de cada peça do lettering, verificou-se que algu-
mas decisões foram determinantes para o desenvolvimento das artes. Desenvol-
ver bem a etapa de pesquisa foi um ponto de partida essencial para direcionar 
os esboços e auxiliou para que a etapa criativa acontecesse de maneira fluída.

Voltar algumas vezes e trabalhar em cima do que já havia sido esboçado e até 
mesmo finalizado, foi um processo que trouxe grandes melhorias no resultado 
final. O feedback de um profissional da área que apontou correções e melhorias 
pontuais a serem feitas, foi também uma etapa de grande valia nesse processo 
de construção do guia. 
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A finalização dos letterings para a impressão, se mostrou uma etapa desafiadora. 
Apesar de desenhar no Procreate já separando por layers as cores escolhidas 
para o projeto, separar todos os elementos dos letterings por cor para a impres-
são, bem como a imposição das páginas e fazer os testes de impressão e perce-
ber as alterações de cores ou de posições que deviam ser feitos, foi um trabalho 
desafiador, que não havia feito anteriormente. As cores da impressão em Riso-
grafia não são tão fiéis quanto as dos Mockups realizados e, por isso, foi preciso 
fazer algumas mudanças na hora da impressão. De todo modo, as imperfeições 
que a Risografia tráz, bem como a impressão em cores por camadas, valorizaram 
ainda mais o projeto. Sem dúvidas, foi um processo de aprendizagem não só 
para este trabalho em específico, mas também para trabalhos futuros. Na figura 
57, abaixo, podemos ver algumas fotografias do trabalho final impresso.

Fig. 57
Fotografias da 
versão final do 
guia impresso 
em Risografia
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3.4 Entrevistas

Com o guia impresso em mãos, foi feita uma pesquisa para uma validação fi-
nal externa. Tendo em vista que o objetivo do guia é transmitir, através dos  
letterings, a identidade cultural da cidade do Porto, foram elaboradas 5 pergun-
tas para a obtenção de um feedback. As 15 pessoas selecionadas para essa pes-
quisa atendiam aos critérios:

- 4 Conhecem o Porto a turismo;
- 2 Nunca visitaram o Porto;
- 6 Vivem no Porto;
- 3 Conhecem o Porto, mas vivem em outra cidade em Portugal.

Através de conversas informais e com o guia em mãos, foram perguntadas a 
essas pessoas:

1. Já visitou o Porto?
[  ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[  ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[  ] SIM  [  ] NÃO
[  ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [  ] CORES  [  ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?

Independentemente de ter visitado o Porto ou não, as 15 pessoas entrevistadas 
reconheceram a cidade no guia. As pessoas que não conheceram pessoalmente 
a cidade, alegaram já ter visto fotografias e relatos de colegas que já visitaram a 
mesma. Dentre as 2 pessoas que não conhecem o Porto, uma delas afirma que o 
lettering “Pose in front of a tile” é a ilustração que mais representa a cidade, pois 
acredita que os azulejos são elementos característicos do local; já a outra pessoa 
afirma que a ilustração do lettering “Wander around Cais da Ribeira” remete à 
arquitetura da cidade, e portanto, é a característica que considera mais marcan-
te na identidade cultural do Porto.
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Já para as pessoas que conhecem a cidade, o lettering que mais os remeteram 
ao Porto foi “Wander around Cais da Ribeira”, por conta do landscape que con-
sideram um cartão postal da cidade, seguido por “Eat a Francesinha”, comida 
típica da região e em terceiro lugar, “Pose in front of a tile”. 

Através da entrevista, foi possível constatar também que o motivo pelo qual 
as pessoas reconheceram a cidade do Porto, estavam principalmente ligados às 
ilustrações que fazem parte da composição do lettering. As cores e as tipografias 
foram outros fatores que os leitores associaram à imagem que têm do Porto. 

Dentre todas as 10 dicas ilustradas no guia, aquela que mais despertou desejo 
nos leitores foi o lettering “Eat a Francesinha”. Para além de acreditarem que a 
Francesinha é uma comida característica da cidade do Porto e também muito 
saborosa, a ilustração e a composição dos ingredientes descritas no lettering foi 
um fator determinante para que a maioria dos entrevistados escolhessem essa 
dica como a que mais gostariam de seguir.

De modo geral, a pesquisa foi satisfatória. Seja através das dicas, ilustrações, 
cores, elementos ou ainda do estilo de letra, os entrevistados alegam enxergar 
características que os remetem à identidade cultural do Porto.  
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Partindo de uma motivação pessoal, inspirada na minha própria trajetória 
de trabalho nos últimos anos, iniciou-se o estudo sobre a área das letras, 
mais especificamente sobre o lettering. Para maior compreensão sobre 
o lettering, sua construção, estilos e aplicações, traçou-se um percurso 
de investigação que começou em uma fase inicial pelo estudo da origem 
das letras, os diferentes tipos de alfabetos existentes no passado desde 
a escrita até a tipografia. Ao conhecer mais sobre a história da escrita e 
da tipografia, foi possível perceber a evolução dos aspéctos formais da 
letra, bem como os diversos estilos e formas ao decorrer dos anos. Essa 
investigação, nos permite trazer uma reflexão sobre o decorrer da história 
e sua relação com o presente. Conhecer a origem da letra e as necessidades 
de cada época, nos permite evoluir e perceber quais necessidades atuais 
que precisamos suprir com o nosso trabalho.
 
Estudar sobre a anatomia dos tipos, compreender a forma e estrutura 
como são representados, é essencial não só para o tipógrafo, mas 
também para o calígrafo e o letrista. Muitos elementos e componentes 
presentes na anatomia dos tipos, são usados no processo de construção 
de uma letra e, portanto, de um lettering. De acordo com Flor (2017), 
quando trabalhamos com letras, precisamos nos comunicar através 
de uma mesma linguagem utilizando uma terminologia específica, 
por isso também é importante o conhecimento sobre os termos mais 
utilizados que compõe a anatomia do tipo. Ao longo deste estudo, ao 
trabalhar com lettering, percebeu-se que algumas terminologias da 
tipografia são utilizadas com mais frequência e têm grande impacto 
no momento da construção do lettering, como por exemplo, serifas, 
altura-x, swashes e ligatures.
 
Compreender e estudar sobre a classificação tipográfica, também nos 
permite enxergar em qual classe determinados estilos de letras estão 
inseridos. Ao adquirir conhecimento sobre a construção da letra e 
suas influências, foi um processo que auxiliou o estudo das tipografias 
encontradas na cidade do Porto, que serviram de referência para as 
ilustrações do guia ilustrado “My type of Porto”.
 

C O N C L U S Ã O
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Com o intuito de contextualizar os registros fotográficos da dissertação em 
causa na cidade do Porto e que contribuísse com a problematização desta 
temática, foi necessário debruçar sobre outros dois conceitos: identidade 
cultural e turismo. Para percebermos de que forma podemos evidenciar 
características da identidade cultural da cidade do Porto através do 
lettering, foi preciso perceber o que significa identidade cultural e como 
isso está atrelado ao turismo, uma vez que o turista é o público-alvo do 
objeto prático dessa dissertação. Baseado no que foi definido na pesquisa 
desta dissertação através da literatura, a identidade cultural de um local, 
diz respeito ao sentimento de pertença e identificação emocional que 
cada indivíduo tem relativamente a um grupo ou lugar. Em um contexto 
globalizado, no qual a cultura e o turismo caminham juntos, percebeu-se 
através de estudo que, segundo Smith (1989), existem tipos de turistas 
que buscam conhecer a cidade através da identidade cultural e das 
pessoas que ali vivem.
 
Por este motivo, a criação de um guia turístico ilustrado por letterings, 
serviu como ferramenta auxiliadora para a identificação de características 
da identidade cultural da cidade do Porto. Com as ilustrações 
desenvolvidas no livro, foi possível validar através de entrevistas, que 
todos os entrevistados reconheceram a cidade do Porto no livro, seja 
através das ilustrações, tipografias ou cores. Validações estas, que vão de 
encontro ao sentimento de pertença e identificação emocional, que são 
elementos da identidade cultural de um local. 
 
Por fim, a pesquisa realizada para esta dissertação, permitiu estabelecer 
um paralelo entre o resgate cultural das tipografias encontradas no Porto, 
com o resgate do desenho artesanal das letras criadas para o livro “My 
type of Porto”, através do lettering.
 
Desenvolvimentos futuros
O desenvolvimento desta dissertação, tanto da parte teórica/contextual 
quanto da parte prática, suscitou questões passíveis de desenvolvimento 
e problematizações futuras. A pesquisa realizada para este projeto, 
abre caminho para aqueles que querem aprofundar seus estudos nos 
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desenhos das letras e compreender mais sobre processos de construção 
do lettering. É de certa forma, um contributo para a área do lettering 
– nomeadamente na apresentação de uma compilação das principais 
recomendações de autoras/praticantes/letristas contemporâneas – 
tendo em vista as poucas dissertações encontradas na Internet sobre o 
assunto, e a dificuldade em acessar a materiais mais clássicos que não 
estão disponíveis em formato digital, como por exemplo o livro “Lessons 
in formal writing” de Edward Johnston (1986) e “The Calligraphers’ 
Dictionary” de Rose Folsom (1990).
 
Devido à situação do Covid-19, que atingiu o mundo em 2020, não foi 
possível sair às ruas a procura de referências tipográficas e de elementos 
visuais, conforme o planejado. Entretanto, essa limitação foi solucionada 
através da ajuda de colegas, que colaboraram com fotografias de seus 
arquivos pessoais e também através de imagens retiradas da internet. 
Outra dificuldade encontrada, foram referências literárias sobre a área 
do lettering em específico. Existem muitos livros que tratam sobre 
tipografia e caligrafia, mas as bibliografias encontradas referentes ao 
lettering são muito recentes. É uma área que vem ganhando força 
recentemente e por isso, não se encontra no mercado muitos livros 
sobre o assunto. Quando encontrados existe também a dificuldade em 
obtê-los, como por exemplo o livro “House Industries Lettering Manual”, 
de Ken Barber (2020), que até o momento em que este texto foi escrito, 
não se encontrava à venda em Portugal.

Como prospecção para o futuro, o guia “My type of Porto”, pretende ser 
o primeiro de uma coleção intitulada “My type of tourism”. Pretende-se 
para o futuro a criação de outros guias, seguindo o mesmo referencial 
estético e programa editorial – a criação de letterings a partir de referências 
tipográficas e elementos visuais da cidade –, para outras cidades ao redor 
do mundo em que a autora passar. Para a divulgação desse projeto, será 
criado uma conta no Instagram contendo alguns conteúdos dos guias e 
fotografias das cidades, conforme forem criados.
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Entrevistas por completo:

Nome: Ana Carolina
Idade: 19 anos
Profissão: Estudante
Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: São Paulo, Brasil

1. Já visitou o Porto?
[  ] SIM  [ X ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [  ] CORES  [  ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
A imagem dos azulejos, pois são bem característicos do local.

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Comer francesinha, pois pela ilustração parece ser muito bom.

Nome: Rafael
Idade: 36
Profissão: Engenheiro
Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: Neu-Ulm, Alemanha

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

A N E X O S



A n e x o s   119

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [ X ] CORES  [  ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
A imagem do Cais da Ribeira, pois contém todos os elementos que 
considero mais emblemáticos no Porto: a ponte Dom Luís, as casas 
geminadas coloridas típicas do Cais, as roupas nos varais, as cores...

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Assistir ao pôr do Sol no Jardim do Morro. Infelizmente não tive tempo 
de visitar esta parte da cidade, mas está na lista para minha próxima 
viagem! E se puder escolher duas dicas, a segunda é comer uma 
Francesinha! É muito bom e infelizmente não tem aqui onde moro...

Nome: Alexandre
Idade: 47
Profissão: Designer
Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: Braga, Portugal

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [  ] CORES  [ X ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
“Pose in front of a tile”, pois é inegável que os azulejos sempre estão no 
imaginário popular quando o assunto é a cidade do Porto. Outras duas 
que também chamam a atenção por serem muito características da cidade 
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é “Eat a francesinha”, por ser um prato típico,  e “Wander around Cais do 
Ribeira”, por sua composição arquitetônica conhecida mundialmente

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Comer uma Francesinha. A ilustração/Infográfico gera uma curiosidade e 
uma apelo imediato mesmo para quem já conhece o prato.

Nome: Renata
Idade: 40
Nacionalidade: Brasileira
Profissão: Designer
Cidade que mora: Braga, Portugal

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [ X ] CORES  [ X ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
Acho que o livro tem um bom mix entre imagens mais clichês do Porto, 
como os azulejos, igrejas, ponte etc, com curiosidades que menos 
pessoas conhecem como a Francesinha, Porto Tonico e Serralves.

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
A Francesinha, porque é a que tem um detalhamento um pouco maior e 
que instiga um pouco mais a curiosidade. Fico pensando, por exemplo, 
em quem nunca ouviu falar no Serralves. Talvez não entenda nem o que 
é somente pela ilustração. Idem para o Jardim do Palácio de Cristal e o 
Miradouro. Talvez dê para ter alguma curiosidade ou alguma indicação.

 
Nome: Camila
Idade: 31 Anos
Profissão: Designer
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Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: São Paulo, Brasil

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [ X ] TIPOGRAFIA  [ X ] CORES  [  ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
O Porto é uma cidade incrível, repleta de lugares emblemáticos e 
com muita história. São várias as imagens que me remetem o Porto, 
porém a mais marcante é o Cais da Ribeira, já que a mesma tem uma 
paisagem sem igual.

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Como a minha passagem pelo Porto foi rápida, não consegui explorar 
a cidade inteira. Um lugar que eu gostaria de conhecer é o Jardins do 
Palácio de Cristal. Imagino que a mesma proporcione uma linda vista da 
cidade e do Rio Douro.

Nome: Daniel Nascimento
Idade: 32 Anos
Profissão: Despachante Operacional de Voo
Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: São Paulo, Brasil

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
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[ X ] ILUSTRAÇÕES  [ X ] TIPOGRAFIA  [ X ] CORES  [  ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
As ilustrações do Porto TonicO e também da Francesinha me trazem as 
melhores lembranças que me vêm à cabeça, além de água na boca. Não 
só isso, o momento aos quais elas nos remetem...ah, que saudades.

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Gostaria de poder explorar tudo de novo, detalhe por detalhe, mas 
como minha visita foi curta, ficou faltando visitar os Jardins do Palácio 
de Cristal. Já tenho um encontro marcado com ela em nossa próxima 
viagem.

Nome: Thiago
Idade: 37
Profissão: Analista TI
Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: Porto, Portugal

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [ X ] TIPOGRAFIA  [  ] CORES  [ X ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
Serralves, pois foi o primeiro local que visitei e ficou marcado.

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Miradouro da Vitoria pois ainda não conheço e tenho vontade de ir.

Nome: Amanda
Idade: 30
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Profissão: Internacionalista
Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: Strasbourg, França

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [ X ] CORES  [ X ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
Várias imagens me remetem ao Porto, mas a principal é com certeza o 
Cais da Ribeira, por ser o cartão postal da cidade.

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Posar nos azulejos pois adoro fotos e não tem nada mais português do 
que os azulejos azuis! E comer uma francesinha por ser uma atração por 
si só da cidade!

Nome: Augusto
Idade: 29 anos
Profissão: Filmmaker
Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: Porto, Portugal

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [  ] CORES  [ X ] DICAS  [  ] OUTRO 
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4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
A primeira da capa é bem direta e obvia, mesmo sem o título Porto. 

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
A última da Francesinha porque a ilustração parece suculenta e dá fome 
ver os ingredientes nomeados.

Nome: Beatriz
Idade: 21 anos
Profissão: Estudante
Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: São Paulo, Brasil

1. Já visitou o Porto?
[  ] SIM  [ X ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [  ] CORES  [  ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
Cais de ribeira. Me lembra bastante a estrutura da cidade!

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Comer a francesinha, nunca experimentei e dizem que é muito bom!

Nome: Helena
Idade: 35 anos
Profissão: Médica Dentista
Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: Vila Nova de Gaia, Portugal

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
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2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [ X ] TIPOGRAFIA  [ X ] CORES  [ X ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
Cais da Ribeira, enche meu coração com tanta beleza!!!!

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Miradouro da Vitória pois ainda não conheço.

Nome: André Pedro
Idade: 31
Profissão: Developer
Nacionalidade: Português
Cidade que mora: Lisboa, Portugal

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ Z ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[  ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [ X ] TIPOGRAFIA  [ X ] CORES  [ X ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
O cais da Ribeira por ser a imagem de marca do Porto e certamente o 
sítio mais emblemático. Mas a Francesinha é o azulejo são duas imagens 
que também  rempresentam bem o Porto, a primeira pela gastronomia 
típica que qualquer turista têm que provar e a segunda por ser um 
símbolo que está presente em todas as ruas típicas portuenses.

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Difícil responder, porque o melhor é fazer uma combinação de várias dicas. 
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Nome: Ricardo
Idade: 30
Profissão: Informático
Nacionalidade: Portuguesa
Cidade que mora: Porto, Portugal

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [  ] CORES  [  ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
Francesinha. Imagem muito associada ao Porto no resto do País

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Miradouro da Vitória, por não conhecer.
 

Nome: Inês
Idade: 28 anos
Profissão: NA
Nacionalidade: Portuguesa
Cidade que mora: Porto, Portugal

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [  ] CORES  [ X ] DICAS  [  ] OUTRO 
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4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
Cais da Ribeira e francesinha. Um dos primeiros sítios que visitei no 
Porto e uma comida típica do Porto.

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Serralves, porque não conheço.

Nome: Gustavo
Idade: 28 anos
Profissão: Engenheiro Informático
Nacionalidade: Brasileira
Cidade que mora: Porto, Portugal

1. Já visitou o Porto?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

2. Viu alguma das imagens ilustradas no livro nos últimos 2 anos?
[ X ] SIM  [  ] NÃO

3. Reconhece a cidade do Porto no guia? Se sim, Por quais dos motivos listados 
abaixo?
[ X ] SIM  [  ] NÃO
[ X ] ILUSTRAÇÕES  [  ] TIPOGRAFIA  [  ] CORES  [ X ] DICAS  [  ] OUTRO 

4. Qual das imagens do livro te remete mais ao Porto? Por quê?
Miradouro da Vitória, pois é possível ter uma vista panorâmica da 
cidade.

5. Qual destas dicas ficou com mais vontade de fazer e por quê?
Comer uma francesinha, pois a ilustração dá vontade de comer.


