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A evolução dos processos comunicativos, bem como dos seus 

suportes e das suas técnicas, é uma constante nos dias atuais.  

A tipografia não é exceção, uma vez que este processo tem vindo a 

sofrer alterações consideráveis na sua produção e consumo. Os tipos 

e as composições tipográficas, outrora estáticos e impressos, são 

agora animados e virtuais. 

O objetivo principal deste projeto é compreender de que forma a 

animação e movimento (características intrinsecamente temporais) 

podem influenciar no desenvolvimento de objetos gráficos para o 

contexto editorial. Para tal, definimos as dimensões tipográficas e os 

parâmetros deste contexto. Apresentamos um modelo concetual de 

tipografia cinética para o design editorial focando em quatro princípios: 

Denotação e Conotação; Repetição; Comportamento; e Mutação. 

Analisamos, ainda, três casos do contexto atual de ferramentas de 

Tipografia, nomeadamente da autoria de Mutschelknaus, Rodenbröeker 

e Chung. E desenvolvemos uma ferramenta online para a criação 

de composições tipográficas, com recurso à biblioteca p5.js, onde 

aplicamos o princípio da Repetição do modelo concetual proposto. 

De modo a atingir os objetivos estipulados recorremos a um plano 

qualitativo, não-experimental, de investigação de desenvolvimento, 

no sentido em que desenhamos, implementamos e avaliamos uma 

ferramenta, recorrendo a apreciações heurísticas de três especialistas 

e a entrevista a designers, animadores e utilizadores de outras áreas. 

Pretendemos, deste modo, responder ao objetivo principal e construir 

conhecimento de uma forma flexível, através da compreensão das 

motivações, necessidades e perspetivas de todos participantes. 

Concluímos que, por um lado, os participantes procuraram 

acrescentar uma camada de leitura e ampliar ou reforçar a dimensão 

da mensagem, por outro lado, os parâmetros e princípios foram 

manipulados apenas numa perspetiva mais experimental. No entanto, os 

resultados obtidos sugerem que a exploração e manipulação da animação, 

do princípio da Repetição e dos parâmetros presentes na ferramenta 

influenciam, aceleram e auxiliam o processo criativo dos participantes.

RESUMO

PALAVRAS-CHAVE

Animação, composição tipográfica, design editorial, ferramenta 

paramétrica, princípios visuais, p5.js.



The evolution of communication processes as well as their supports 

and techniques are a constant today. Typography is no exception as 

this process has undergone considerable changes in its production and 

consumption. Typographic types and compositions, which were once 

static and printed, are now animated and virtual. 

The main objective of this project is to understand how animation 

and movement (intrinsically temporal characteristics) can influence 

the development of editorial graphic objects. To this end, we define 

the typographic dimensions and parameters of this context. We 

present a conceptual model of kinetic typography for editorial design 

focusing on four principles: Denotation and Connotation; Repetition; 

Behavior; and Mutation. We also analyzed three cases in the current 

context of typography tools, namely by Mutschelknaus, Rodenbröeker, 

and Chung. And, we developed an online tool for the creation of 

typographic compositions, using the p5.js library, where we apply the 

principle of Repetition of the conceptual model proposed. To achieve 

the stipulated objectives we resort to a qualitative, non-experimental, 

developmental research plan, in the sense that we design, implement 

and evaluate a tool using heuristic assessments of three specialists 

and by interviewing designers, animators, and users other areas. In 

this way, we intend to respond to the main objective and flexibly build 

knowledge, by understanding the motivations, needs, and perspectives 

of all participants. 

We conclude that, on the one hand, the participants tried to 

add a new perspective and expand or reinforce the dimension of the 

message, on the other hand, the parameters and principles were 

manipulated only in an experimental perspective. However, the results 

obtained suggest that the exploration and manipulation of animation, 

the principle of Repetition, and the parameters present in the tool 

influence, accelerate, and assist the creative process of the participants.

ABSTRACT

KEYWORDS

Animation, typographic composition, editorial design, parametric tool, 

visual principles, p5.js.
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O presente relatório foi escrito segundo o Acordo Ortográfico de 1990. 

Não obstante, as citações foram reproduzidas tendo em conta a sua 

escrita original. As citações em língua estrangeira foram traduzidas 

livremente em nota de rodapé. As palavras ou expressões estrangeiras 

cuja tradução não foi considerada adequada encontram-se em itálico.

A norma bibliográfica utilizada é a American Psychological 

Association (APA), 6.ª edição.

Dada a natureza do projeto, o protótipo digital encontra-se para 

consulta online através dos links: 

https://editor.p5js.org/vaniaoliveira/present/lu8-bWUBj 

https://github.com/vaniaroliveira/variantype.git.

NOTA AO LEITOR

https://editor.p5js.org/vaniaoliveira/present/lu8-bWUBj
https://github.com/vaniaroliveira/variantype.git
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Existem cada vez mais pessoas a gerar e a consumir texto em ecrãs 

digitais. Estes tornaram-se rapidamente o principal meio para criar 

e comunicar narrativas e conteúdos informativos (KENNA, 2012). 

Desde televisores, smartphones, tablets a computadores pessoais, 

encontramo-nos rodeados por um conjunto de tecnologias que 

possuem um ecrã digital com caraterísticas temporais. 

Para além deste consumo e leitura, o recurso a novas tecnologias 

e à vasta amostra de fontes continuam a fomentar a experimentação 

e a facilitar a criação de composições tipográficas e editoriais. Desta 

forma, o meio digital/virtual abre portas para a exploração não só da 

dimensionalidade da tipografia, mas também do tempo e interatividade. 

É neste contexto que surge o presente projeto, o qual se carateriza 

pelo desenvolvimento de uma ferramenta online com o objetivo de 

manipular tipografia cinética1 e desenvolver composições aplicáveis 

num contexto editorial. Para o seu desenvolvimento, apoiamo-nos 

nos princípios e dimensões de um modelo concetual para a tipografia 

cinética2. A ferramenta, propõe-se a permitir manipular parâmetros 

visuais e temporais da tipografia através do input direto do teclado 

e do rato (através de botões ou sliders, p.ex.). Será possível escrever 

texto ou, recarregando a página web, gerá-lo automaticamente; 

explorar e manipular um conjunto de parâmetros relacionados com 

a posição e formatação de texto num espaço bidimensional e optar 

pela inclusão de animações parametrizadas. Além disso, será possível 

exportar uma ou várias imagens em sequência no formato Portable 

Network Graphics (PNG)3.

Uma vez que apresentamos como objeto de estudo as dimensões 

tipográficas4, a animação e a interatividade dos meios digitais e os 

princípios e variáveis da comunicação visual, o foco deste trabalho 

incide no potencial criativo da aplicação e exploração da animação e da 

repetição parametrizadas em composições tipográficas para o contexto 

editorial. Pelo que, não fará parte do presente estudo a tipografia 

tradicional, tecnologias e áreas de estudo como a realidade aumentada, 

realidade virtual, instalações interativas ou inteligência artificial.

A premissa deste projeto assenta na ideia de que a animação, 

o movimento e a repetição parametrizados podem influenciar 

o processo criativo dos designers, na medida em que agilizam o 

mesmo e fornecem resultados e opções que não seriam inicialmente 

consideradas. Ao longo do estudo, esperamos perceber se utilizadores 

com nenhuma, pouca ou muita experiência nas áreas da composição 

tipográfica, do design editorial e da animação, conseguem explorar 

caminhos de uma natureza mais dinâmica e aplicá-los a um contexto 

editorial. Importará referir que podem existir participantes com um 

TEMA E OBJETO DE ESTUDO

1 Tipografia cinética é aquela que se 
altera ao longo do tempo; tipografia em 
movimento; um híbrido entre animação 
e tipografia.

2 Este modelo teve origem no primeiro 
ano do Mestrado em Design Gráfico 
e Projetos Editoriais, nomeadamente 
no âmbito das unidades curriculares 
“Estudos Avançados em Design Editorial 
e Tipografia” e “Metodologias de Projeto 
e Investigação I” e foi apresentado no 
10.º Encontro de Tipografia, realizado 
no Porto, em novembro de 2019, cujo 
artigo já passou a revisão editorial final, 
encontra-se atualmente no prelo à espera 
da publicação.

3 Formato livre utilizado para imagens. 
Suporta um canal alfa (transparências) 
e tem uma maior gama de profundidade 
de cores.

4 De acordo com Miller (1996), a tipografia 
dimensional adiciona o tempo e o 
espaço à tipografia tradicional. Com a 
evolução das tecnologias e dos processos 
comunicativos podemos considerar uma 
outra dimensão – a interatividade.
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nível de experiência mais avançado e que prefiram softwares mais 

livres, ou com menos constrangimentos técnicos e criativos para 

p.ex. trabalhar tipografia a um nível micro5; e que podem existir 

participantes que estejam mais dispostos a explorar a animação e que 

considerem os objetos desenvolvidos mais finalizados.  

Pretendemos que o software desenvolvido seja facilmente 

compreensível e de elevada usabilidade por designers gráficos e editoriais, 

ou por pessoas sem experiência neste domínio e que os resultados 

gráficos a desenvolver na ferramenta possam ser aplicados no contexto 

editorial e que transmitam a experiência cinética que os originou.

 

5 A microtipografia é o desenho e o corpo 
da letra versus o espaço entre letras e 
palavras e entre as palavras e as linhas.

RELEVÂNCIA DO ESTUDO

O design e os designers tentam acompanhar o passo apressado da 

contínua evolução das tecnologias e dos softwares. Cada vez mais é 

pertinente questionar e explorar novas propostas para as ferramentas 

que utilizamos. Por vezes, as tecnologias e softwares desenvolvidos 

pelas empresas e utilizados pela maioria dos designers não servem 

os propósitos específicos exigidos por determinados projetos. O 

creative coding6  tem um papel preponderante nesta problemática, na 

medida em que possibilita obter resultados distintos de uma forma 

mais parametrizada, e ao mesmo tempo, aleatória. É possível, p.ex. 

desenvolver um número vasto de cartazes com poucas linhas de código, 

dando ao designer opções gráficas variadas e sugerindo outras ideias.  

Desta forma, pensamos que uma ferramenta de composição 

tipográfica, como a que nos propomos a desenvolver, poderá acelerar e/

ou potenciar o processo criativo de um designer. Quer este se encontre 

num nível mais introdutório ou mais avançado na área da tipografia 

cinética, poderá servir-se da animação e da repetição nas peças 

gráficas e criar composições tipográficas de uma forma mais rápida 

e parametrizada. A ferramenta pode ser considerada como uma via 

para estimular a criatividade e o processo de trabalho, ao desenvolver 

imagens que servem como esboços, ou como instrumentos para 

desenvolver objetos mais finalizados.

Além disto, a proposta de um modelo concetual para a tipografia 

cinética, com quatro princípios baseados na semiótica (Denotação e 

Conotação, Repetição, Comportamento e Mutação) vem prover aos 

designers diretrizes que podem ajudar e reforçar a mensagem ou 

informação a ser transmitida. A literatura académica apresenta-nos 

algumas propostas de modelos e princípios a seguir na tipografia 

cinética. Não obstante, dão destaque a uma componente mais técnica 

(propõem princípios como kerning, cor ou família tipográfica) e não 

incluem princípios e dimensões mais abrangentes e relacionadas com 

construção de significado.

6 Código ou tipo de programação cuja 
finalidade é desenvolver objetos criativos, 
ao invés de objetos mais funcionais.
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O principal motivo da realização do presente estudo partiu da vontade 

de investigar e desenvolver possibilidades personalizadas, mais 

interativas e parametrizadas para a criação de objetos editoriais. 

Para além disso, o estudo desenvolvido no âmbito da animação, ao 

longo da Licenciatura em Tecnologia da Comunicação Multimédia, 

juntamente com o primeiro ano do Mestrado em Design Gráfico e 

Projetos Editoriais (MDGPE), onde surgiu a oportunidade de investigar 

e evoluir na área da tipografia, fez despertar a curiosidade para a 

realização de um projeto desta natureza.

OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS OPERACIONAIS

Com o desenvolvimento da ferramenta – o instrumento de estudo que 

permitirá retirar as conclusões necessárias – o objetivo principal deste 

projeto é perceber de que forma a animação e o movimento (conceitos 

temporais) e o recurso ao princípio da Repetição podem influenciar, 

criativamente, o desenvolvimento de objetos para o contexto editorial. 

Para tal, definimos também um conjunto de objetivos operacionais:

1) Definir os conceitos de tipografia dimensional, de ecrã, temporal, 

interativa, cinética e dinâmica;

2) Conhecer os movimentos artísticos que influenciaram a 

exploração da composição tipográfica, posteriormente, nos ecrãs;

3) Compreender as variáveis, os elementos, as técnicas e os princípios 

da comunicação visual, da tipografia e do contexto editorial;

4) Analisar casos equivalentes;

5) Identificar e capturar os requisitos para o desenvolvimento da 

ferramenta tendo em conta os seus utilizadores;

6) Desenhar e implementar a ferramenta;

7) Avaliar a usabilidade da ferramenta e a sua influência no processo 

criativo através de apreciações heurísticas e da entrevista a um 

conjunto de utilizadores.

METODOLOGIA

Atendendo ao facto de que nos propomos desenvolver uma ferramenta, 

colocá-la em uso e avaliar a sua aplicabilidade, optamos por recorrer 

ao “Development Research” do Tipo 1 (RICHEY & KLEIN, 2005). Este 

tipo de metodologia concentra-se num determinado produto, 

programa, processo ou ferramenta e identifica princípios gerais de 

desenvolvimento. Para além do design e desenvolvimento da ferramenta 

também propõe a sua avaliação. Este tipo de metodologia apresenta as 

seguintes etapas:  
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1) definição do problema; 2) revisão de literatura; e 3) procedimentos de 

pesquisa. Para tal, procedemos à realização destas mesmas etapas, sendo 

que, na terceira, complementamos os procedimentos metodológicos com 

uma abordagem qualitativa, com a utilização das técnicas da observação 

indireta e da entrevista (QUIVY & CAMPENHOUDT, 2005).

Importa acrescentar que, de forma a assegurar o correto 

desenvolvimento da ferramenta, recorremos, ainda, ao modelo mini-

waterfall7, que se carateriza por ser um processo, no qual todas as 

etapas deverão ser previamente definidas e verificadas regularmente.

7 Adapt. do modelo waterfall de Royce  
(CIT. POR PEREIRA, 2019).

ESTRUTURA DO RELATÓRIO

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes: 

Enquadramento Teórico e Trabalho Empírico. 

A primeira parte constitui a revisão da literatura. No Capítulo 

1 apresentamos uma contextualização da temática das dimensões 

tipográficas, nomeadamente, o levantamento de definições e conceitos 

no âmbito da tipografia de ecrã, temporal, interativa, cinética e 

dinâmica. Este enquadramento é alargado à contextualização histórica 

dos movimentos artísticos que impulsionaram a experimentação da 

composição tipográfica, e da evolução e exploração das dimensões 

tipográficas nos ecrãs e no meio digital. O Capítulo 2 aborda as 

variáveis, elementos, técnicas e princípios aplicados à comunicação 

visual e às áreas da tipografia, do design e da animação, com 

recurso à contribuição de autores como Bertin, Blokland e Dondis. 

Apresentamos, ainda, a proposta do modelo concetual para a 

tipografia cinética.

Após a fase da exploração da literatura científica apresentamos, 

na segunda parte, designadamente no Capítulo 3, as opções 

metodológicas e os procedimentos relativos ao desenvolvimento do 

projeto.  Posteriormente, no Capítulo 4, realizamos uma análise a 

três ferramentas tipográficas disponíveis na web do contexto atual, 

nomeadamente, da autoria de Mutschelknaus, Rodenbröeker e Chung. 

No Capítulo 5 apresentamos o processo de desenvolvimento da 

ferramenta, dividido em cinco fases: 1) Identificação do público-alvo; 

2) Conceção; 3) Implementação; 4) Avaliação e 5) Artefacto editorial.

Por fim, na Conclusão sintetizamos as considerações mais 

relevantes e os resultados obtidos face aos objetivos iniciais. 

Apresentamos ainda as limitações do estudo e sugestões para 

investigações futuras.



ENQUADRAMENTO
TEÓRICO

PARTE I
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Na primeira parte do presente relatório apresentamos a pesquisa 

e a revisão da literatura desenvolvida. Esta parte encontra-se 

subdividida em dois capítulos: Capítulo 1 – A evolução e exploração 

das dimensões tipográficas; e Capítulo 2 – Princípios visuais para 

design, tipografia e animação. 

No Capítulo 1 apresentamos a pesquisa desenvolvida a bibliografia 

sobre definições como tipografia de ecrã, tipografia temporal, 

tipografia interativa, tipografia cinética e tipografia dinâmica. 

Posteriormente, procedemos à sua análise comparativa. Para além 

disso, realizamos uma breve contextualização histórica sobre os 

movimentos artísticos do século XX e a exploração das dimensões 

tipográficas nos ecrãs. 

No Capítulo 2 apresentamos várias propostas de modelos 

e princípios aplicáveis ao design, à tipografia e à animação, 

nomeadamente, as variáveis visuais de Bertin, juntamente com os 

princípios dinâmicos complementares de Blokland; os elementos 

básicos e técnicas da comunicação visual de Dondis. Terminamos este 

capítulo com a apresentação de uma proposta de um modelo concetual 

para a tipografia cinética.



A EVOLUÇÃO E EXPLORAÇÃO 
DAS DIMENSÕES TIPOGRÁFICAS 

CAPÍTULO 1
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Considerada por Miller (1996) como a arte de desenhar letras, a 

tipografia foi ganhando, ao longo do tempo, novas dimensões, dando 

origem à tipografia dimensional: “DIMENSIONAL TYPOGRAPHY adds 

a spatial and temporal concern to the traditionally ‘flat’ and static 

province of the letter”8 (Miller, 1996, p. 1). O autor defende que estas duas 

dimensões – espaço e tempo – têm vindo a ser exploradas ao longo da 

história da tipografia. No que concerne à dimensão espacial, o autor 

dá como exemplos as antigas inscrições esculpidas e placas de néon 

e, no que toca à exploração das possibilidades temporais das letras, 

menciona o cinema, a animação e os genéricos de filmes.

De acordo com Kenna (2012), o ecrã (como meio de comunicação e 

tecnologia) pode considerar-se uma invenção relativamente recente. 

Embora o “moving image screen”9  já exista há quase um século, o ecrã 

digital possui apenas cerca de três décadas. Desde meados da década 

de 90, o ambiente da tipografia de ecrã encontra-se num processo de 

crescimento e mutação muito rápido, enquanto o ecrã melhora e as 

tecnologias adjacentes aperfeiçoam (KENNA, 2012).

Dentro desta evolução tecnológica e social destaca-se o 

computador pessoal que, na opinião de Quelhas (2006), acarretou uma 

mudança significativa na forma de atuar, pensar e produzir objetos 

de comunicação. “O computador pessoal veio revolucionar a forma da 

tipografia, a sua distribuição, compreensão e desenvolvimento. De um 

estado inicial de cópia de tipos clássicos passamos à utilização digital 

pura, multimédia” (QUELHAS, 2006, P. 1). O autor acrescenta que a tipografia 

digital se torna imaterial, não linear, temporal, mutável e mutante. 

A utilização mainstream de texto em dispositivos de ecrã digital 

fez com que a forma como geramos, desenhamos, publicamos e 

consumimos palavras mudasse para sempre. Estas alterações sugerem 

a necessidade de ampliar e adaptar as definições tradicionais da 

tipografia, especialmente aquelas diretamente ligadas à produção 

de objetos impressos, de modo a abranger uma maior variedade de 

manifestações físicas e virtuais (Kenna, 2012).

Desta forma, podemos afirmar que, para além das componentes 

temporal e espacial que Miller (1996) propõe, surge, a partir da 

evolução social e do desenvolvimento de novas tecnologias, uma nova 

dimensão: a interatividade. Esta possibilita a utilização de inputs e 

requer um utilizador que passa a usufruir, tanto do ambiente digital 

e virtual, como do físico, para manipular e desenhar contextos e 

composições tipográficas.

Neste sentido, apresentamos de seguida a revisão de literatura 

no que respeita ao universo da problemática da uniformização de 

definições. Apresentamos, também, uma breve contextualização 

histórica que aborda os movimentos artísticos do século XX e a 

exploração das dimensões tipográficas nos ecrãs. Por fim, sintetizamos 

o capítulo com algumas considerações.

8 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“A TIPOGRAFIA DIMENSIONAL adiciona 
uma medida espacial e temporal à 
província tradicionalmente ‘plana’ e 
estática da letra”.

9 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“ecrã de imagem em movimento”.
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A tipografia começou por ser uma profissão especializada e realizada 

por artesãos qualificados (Imprensa de Gutenberg) e foi evoluindo 

ao longo do tempo. No entanto, a digitalização dos media criou 

a necessidade de definir novos termos, como p.ex. “Tipografia 

Dinâmica”, “Tipografia Temporal”, “Tipografia Fluída” ou “Tipografia 

Cinética”, e entender a sua relação e sobreposição. As explicações 

destes termos apresentam-se díspares (Eken & Taluğ, 2015).

Partindo desta premissa e tendo em conta a natureza interativa 

do presente projeto, reconhecemos ser necessário caraterizar os 

termos discordantes, incluindo as três dimensões: espaço, tempo e 

interatividade. Realizamos a seguinte revisão de literatura online, 

nomeadamente, em repositórios como “Web of Science”, “Scopus”, 

“Taylor & Francis”, em repositórios académicos, como p.ex. da 

Universidade do Porto (UP) e da Universidade de Aveiro (UA), e 

em motores de pesquisa como p.ex. o “Google Scholar”, através da 

utilização de palavras-chave como “tipografia dinâmica”, “tipografia 

cinética”, “tipografia digital” e “tipografia interativa”. 

Começamos por apresentar a definição de Wong (1995) para 

Tipografia Temporal: “Dynamic visual treatment of written language 

(…)”10 (Wong, 1995, p. 6). A autora acrescenta que a forma tipográfica 

pode variar em tamanho, cor e posição de acordo com a interação em 

tempo real do leitor. 

Specht (2000), define tipografia dinâmica, de uma forma 

completamente abrangente, como tipografia que se move: “I propose 

that new technologies require new typographic principles, and that 

dynamic, or moving typography raises issues that are diferente than 

those found in typography existing in printed form”11 (Specht, 2000, p. 1).

Yee (2003) define, por sua vez, tipografia de ecrã e interatividade: 

“Screen Typography: Relates specifically to typography 

produced for the medium of screen and includes the 

aesthetic, philosophical and historical development of it. 

(…) Interactivity: A process of describing a continuous two-

way transfer of information between two or more sources”12 

(Yee, 2003, p. 13).

10 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“Tratamento visual dinâmico da 
linguagem escrita”.

1.1 A DIGITALIZAÇÃO DA TIPOGRAFIA: NECESSIDADE DA 

ADAPTAÇÃO DAS DEFINIÇÕES TRADICIONAIS E DA 

UNIFORMIZAÇÃO DOS SIGNIFICADOS

11 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“Proponho que as novas tecnologias 
requerem novos princípios tipográficos, 
e que a tipografia dinâmica, ou em 
movimento, levanta questões diferentes 
das que existem na tipografia da forma 
impressa”.

12 Trad. livre da autora, a partir do 
original “Tipografia de ecrã: refere-
se especificamente à tipografia 
produzida para o meio do ecrã e inclui 
o desenvolvimento estético, filosófico e 
histórico do mesmo. (…) Interatividade: 
um processo que descreve uma 
transferência bidirecional contínua de 
informação entre duas ou mais fontes”.
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Forlizzi, Lee e Hudson (2003) afirmam que:

“Kinetic (dynamic) typography has demonstrated the ability 

to add significant emotive content and appeal to expressive 

text, allowing some of the qualities normally found in film 

and the spoken word to be added to static text. Kinetic 

typography has been widely and successfully used in film 

title sequences as well as television and computer-based 

advertising”13 (Forlizzi, Lee, & Hudson, 2003, p. 1).

O discurso dos autores sugere que a palavra “dinâmica” é um 

antónimo de “estática” e, por conseguinte, associa-se a “cinética” (que 

significa “estar em movimento”).

Lee, Jun, Forlizzi e Hudson (2006) definem Tipografia Cinética 

como “text that moves or changes over time”14 (Lee, Jun, Forlizzi, & 

Hudson, 2006, p. 1). Mais uma vez, apresentam o conceito de dinamismo 

associado ao movimento e ao tempo, assumindo que o tempo pode 

funcionar como um elemento do design que, quando adicionado a 

texto estático, permite a criação de texto dinâmico nos meios digitais:  

“Adding time as a design element to static typography allows for 

dynamic text in digital media”15 (Lee et al., 2006, p. 2).

A definição de Hillner (2006) afasta-se das definições apresentadas 

até então. O autor defende que é necessário diferenciar o termo de 

tipografia cinética e de tipografia dinâmica, tendo em conta o conceito 

de interatividade. O autor acrescenta que a palavra “dinâmica” (dentro 

do termo de tipografia dinâmica) encontra-se relacionada com o 

conteúdo do texto, ao invés da forma da mensagem. Na tipografia 

cinética, a temporalidade é independente de um utilizador. Por 

sua vez, a tipografia dinâmica carateriza-se como “responsive text 

information systems”16 (Hillner, 2006, p. 2).

Quelhas (2006) também apresenta uma definição para a tipografia 

dinâmica que se aproxima da definição de Hillner (2006), na medida 

em que menciona que: 

“As tipografias dinâmicas são as tipografias temporais que 

incorporam movimento e incluem exemplos planos. As 

tipografias dinâmicas são aquelas que necessitam de um 

utilizador para navegar textos e negociar em ambientes 

visuais e textuais complexos, ou que são programadas como 

formas tipográficas possuindo quatro dimensões, actuando 

segundo as instruções dos seus criadores” (Quelhas, 2006, p. 59).

13 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“A tipografia cinética (dinâmica) 
demonstrou a capacidade de adicionar 
conteúdo emotivo significativo e apelar 
ao texto expressivo, permitindo que 
algumas das qualidades normalmente 
encontradas no cinema e nas palavras 
faladas sejam adicionadas ao texto 
estático. A tipografia cinética tem 
sido amplamente usada com sucesso 
nos créditos iniciais de filmes, bem 
como na publicidade, na televisão e no 
computador”.

14 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“texto que se move ou que muda ao 
longo do tempo”.

15 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“Ao adicionar tempo como um  
elemento de design a tipografia estática 
permite que exista texto dinâmico nos 
meios digitais”.

16 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“sistemas de informação de texto 
responsivo”.
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Quelhas (2006) considera ainda que:

“a tipografia dinâmica, como a compreendemos, possui duas 

vertentes principais que importa distinguir: Modelos para 

fontes dinamicamente construídas e tipografia dinâmica 

no sentido temporal, de movimento e no sentido espacial, 

de armazenamento e transmissão de dados multimédia” 

(Quelhas, 2006, p. 58).

Rollestone (2012) afirma que os sistemas computacionais permitem 

novas possibilidades da tipografia como um elemento artístico, 

dinâmico e interativo. O autor apresenta uma definição para tipografia 

dinâmica baseada nos trabalhos de David Small, Suguru Ishizaki e 

John Maeda: “Dynamic typography is defined as computational and 

temporal transformations to typographic attributes to extend the 

typographic description of language”17 (Rollestone, 2012, p. 3).

Kenna (2012) apresenta definições distintas para os termos tipografia 

de ecrã, tipografia em movimento, tipografia estática/dinâmica e 

tipografia interativa. Numa palestra TED, a autora define tipografia de ecrã 

como “the design of words on screens, to make them readable, to make 

them legible and, ultimately, to make them usable”18 (TEDxTalks, 2011). 

Para a autora, a tipografia em movimento descreve qualquer objeto 

que é visto como uma narrativa, ou parte de uma narrativa linear que 

existe no ecrã (de cinema ou televisão), e que contém tipografia em 

movimento ou animada e combinada com outros elementos visuais 

dinâmicos (p.ex. animação 2D/3D ou motion graphics) e som. 

Por sua vez, a tipografia estática/dinâmica é principalmente 

texto estático baseado em informações, mas que é atualizado 

dinamicamente a partir de uma fonte externa. É possível aceder ao 

mesmo através da internet, em ecrãs que transmitem a informação em 

tempo real como num computador, tablet ou smartphone. A tipografia 

estática/dinâmica, por norma, é apresentada com outros meios, como 

imagens, gráficos, vídeo e som. A interação predominante do público 

é ler ou navegar o texto no ecrã. Este aspeto interativo é limitado 

ao sistema de navegação do texto (ou interface do utilizador) e aos 

hiperlinks no próprio texto. 

Finalmente, a tipografia interativa é todo e qualquer trabalho que 

possui ênfase interativa tanto nas formas funcionais – user interface 

(UI) – como interpretativas – experiência. Também existe em ecrãs com 

resposta em tempo real. Kenna (2012) afirma, ainda, que a tipografia 

interativa pode incorporar movimento, ou seja, pode também abranger 

tipografia cinética, e pode ainda compreender tipografia estática/

dinâmica, com outras formas de tipografia, como programada ou 

generativa. Regra geral, requer uma interação significativa da parte do 

público, não apenas a sua leitura ou visualização.

17 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“A tipografia dinâmica é definida como 
as transformações computacionais e 
temporais nos atributos tipográficos, de 
modo a estender a descrição tipográfica 
da linguagem”.

18 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“o desenho de palavras em ecrãs, de 
modo a torná-las legíveis e, finalmente, 
torná-las utilizáveis”.
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Kenna (2012) sumariza e mapeia as três práticas principais da 

tipografia de ecrã (Figura 1), baseadas nas tipologias anteriormente 

apresentadas: Informação (tipografia estática/dinâmica), interface/

experiência (tipografia interativa) e narrativa (tipografia em 

movimento/cinética).

estática/
dinâmica interativa

cinética

Interface/Experiência

Narrativa

Informação
Paradigma de impressão 
e de publicação

Paradigma do filme
e da animação

Paradigma das intefaces,
da programação e dos jogos

Plataformas de fusão
Cinema, televisão, desktop,
laptop, tablet, mobile...

FIGURA 1   Mapa da prática da Tipografia de Ecrã (adapt. a partir de Kenna, 2012).

Brownie (2012) defende que a evolução dos softwares da animação 

digital conduz a que novas ações e comportamentos sejam 

introduzidos neste contexto prático. Como tal, acreditamos ser 

necessário que os conceitos/termos e dimensões da tipografia 

também acompanhem estas evoluções. A autora descreve a tipografia 

temporal como algo que se move ou é apresentado em sequência 

ao longo do tempo e afirma que a tipografia cinética, “a hybrid 

of typography and digital animation”19 (Brownie, 2012, p. 1), pode ser 

encontrada nos mais diversos meios, como p.ex. nos créditos iniciais 

de filmes, e pode inserir-se no âmbito da tipografia temporal. A autora 

apresenta uma revisão literária de várias definições e utilizações dos 

termos que temos vindo a tentar definir20 e acaba por concluir que as 

terminologias e definições utilizadas não são concordantes: 

“Other theorists in the field have yet to agree on the definition 

and appropriate uses for key terminology. Often, different 

theorists apply the same terms to describe very different 

artefacts, with contradictory implications. The terms 

‘temporal typography’, ‘kinetic typography’ and ‘dynamic 

typography’ have all been broadly used to describe onscreen 

verbal forms that move, alter or are replaced over time”21 

(Brownie, 2012, p. 3).

19 Trad. livre da autora, a partir do  
original: “um híbrido entre tipografia e 
animação digital”.

20 Inclusive, Brownie (2012) cita a 
definição de Woolman e Bellantoni, 
especificamente problemática para 
a autora, quando estes propõem que 
“tipografia em movimento” é um termo 
que pode ser utilizado para descrever 
tipografia que se move, transforma, 
muta, duplica, desfoca e interage, o 
que na sua opinião pode ser muito 
abrangente e problemático uma vez que 
associa automaticamente movimento a 
temporalidade. A autora afirma que os 
exemplos apresentados por estes autores 
não possuem necessariamente tipografia 
em movimento, mas sim tipografia 
estática que vai sendo apresentada ao 
longo do tempo. Para Brownie (2012), 
os termos “movimento” e “mover-se” 
sugerem alterações na localização e 
a maioria da tipografia que existe em 
meios temporais não inclui movimento 
ou então apresenta formas muito mais 
complexas de cineticíssimo. Para além 
destes autores, Brownie (2012)  
expõe as contribuições de outros autores 
como Wong, Specht, Hillner, Lee, 
Forlizzi, Hudson e Hostetler, também 
aqui apresentadas.

21 Trad. livre da autora, a partir do  
original: “Outros teóricos da área ainda 
não concordam no que toca à definição e 
à utilização apropriadas da terminologia 
chave. Frequentemente, diferentes 
teóricos aplicam os mesmos termos para 
descrever artefatos muito diferentes, 
com implicações contraditórias. Os 
termos ‘tipografia temporal’, ‘tipografia 
cinética’ e ‘tipografia dinâmica’ têm sido 
amplamente usados   para descrever formas 
verbais na tela que se movem, alteram ou 
são substituídas ao longo do tempo”.
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Maçãs (2013), por sua vez, descreve a tipografia dinâmica como “os 

tipos de letra gerados por computador, capazes de modificar a sua 

forma através da alteração de parâmetros” (Maçãs, 2013, p. 53).

Eken e Taluğ (2015) parecem associar o termo de tipografia 

dinâmica à temporalidade. Enumeram algumas aplicações de 

tipografia dinâmica, como p.ex. banners de websites, sinalética pública 

e filmes (nomeadamente os créditos de abertura do filme “North 

by Northwest” de Saul Bass)22. Concluem que os termos tipografia 

temporal, tipografia cinética e tipografia dinâmica “have all been 

broadly used to describe onscreen verbal forms that move, alter or are 

replaced over time”23  (Eken & Taluğ, 2015, p. 3).

A seguinte tabela (Tabela 1) pretende mapear as definições até 

aqui apresentadas relativas aos termos tipografia de ecrã, tipografia 

temporal, tipografia interativa, tipografia cinética e tipografia 

dinâmica, de modo a clarificar a discordância existente neste tópico e 

comparar estas mesmas definições e contribuições. 

22 Não acrescentam uma definição 
explícita para este termo, mas sim 
parecem associá-lo como um termo-
chave da tipografia digital, baseando-se 
nas definições dadas por autores já 
apresentados como Brownie, Woolman  
e Bellantoni e Hillner.

23 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“foram amplamente utilizados para 
descrever formas verbais no ecrã que se 
movem, alteram ou são substituídas ao 
longo do tempo”.

Definições / 
Autores Tipografia de ecrã Tipografia temporal Tipografia interativa Tipografia cinética Tipografia dinâmica

Wong (1995) Tratamento visual 
dinâmico da linguagem 
escrita. Sugere que é 
o texto que se altera 
ao longo do tempo, 
dinamicamente.

Specht (2000) Tipografia em 
movimento.

Yee (2003) Tipografia produzida para 
o meio do ecrã.

Forlizzi, Lee e 
Hudson (2003)

A palavra “dinâmica” é um 
antónimo de “estática” 
e que se associa ao 
termo “cinética” (“em 
movimento”).

Lee et al. (2006) Texto que se altera (na 
cor, tamanho ou posição) 
ao longo do tempo com 
propriedades dinâmicas e 
expressivas. Ao adicionar 
o tempo como um 
elemento do design 
à tipografia estática 
é possível criar texto 
dinâmico no meio digital.

Hillner (2006) A temporalidade é 
independente de um 
utilizador.

O conteúdo do texto 
é que é dinâmico, 
ao invés da forma da 
mensagem. São sistemas 
de informação de texto 
responsivo e necessita de 
um utilizador.

TABELA 1   Definições atribuídas pelos autores. As células cinzentas representam a utilização 
da mesma definição para termos distintos (elaboração própria).
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Quelhas (2006) Incorpora movimento. 
Necessitam de um 
utilizador para navegar 
textos. Podem ser 
programadas como formas 
tipográficas, atuando 
segundo instruções.

Rollestone (2012) São as transformações 
computacionais e 
temporais nos atributos 
tipográficos, de modo 
a estender a descrição 
tipográfica da linguagem.

Kenna (2012) Desenho de palavras em 
ecrãs, de modo a torná-las 
legíveis e, finalmente, 
torná-las utilizáveis.

Ênfase interativa tanto 
nas formas funcionais 
(UI) como interpretativas 
(experiência). Existe 
em ecrãs com resposta 
em tempo real. Pode 
incorporar movimento 
e tipografia dinâmica. 
Regra geral, requer uma 
interação significativa 
da parte do público, não 
apenas a sua leitura ou 
visualização.

Existe uma narrativa 
linear (p.ex. no ecrã de 
cinema ou televisão), e 
contém tipografia em 
movimento combinada 
com elementos visuais 
dinâmicos (p.ex. animação 
2D/3D ou motion graphics) 
e som.

Conteúdo estático, 
baseado em 
informações atualizado 
dinamicamente a partir 
de uma fonte externa. 
Aparece na internet, em 
ecrãs tempo real como 
desktop, laptop, tablet, 
smartphone. A interação 
predominante do 
utilizador é ler ou navegar 
o texto no ecrã.

Brownie (2012) Algo que se move  
ou é apresentado em 
sequência ao longo  
do tempo.

Híbrido entre tipografia 
e animação digital (uma 
das formas da Tipografia 
Temporal).

Maçãs (2013) Tipos de letra gerados por 
computador, capazes de 
modificar a sua forma 
através da alteração de 
parâmetros.

Eken & Taluğ 
(2015)

Formas verbais no ecrã 
que se movem, alteram 
ou são substituídas ao 
longo do tempo.

Uma vez analisada a tabela anterior, podemos concluir que existem 

diferenças e discordância nas definições aqui apresentadas.

Relativamente à tipografia de ecrã, apenas Yee (2003) e Kenna 

(2012) apresentam uma definição, maioritariamente, concordante. 

Assim, sempre que utilizarmos este termo, referimo-nos a tipografia 

que é desenhada para e/ou utilizada no ecrã. 

No que toca à tipografia temporal, Wong (1995), Brownie (2012) 

e Eken & Taluğ (2015), apresentam uma definição concordante, no 

entanto a de Eken & Taluğ (2015) parece ser a mais abrangente, talvez 

porque é também associada aos termos tipografia cinética e tipografia 

dinâmica. Desta forma, entendemos que tipografia temporal é aquela 

que se altera ao longo do tempo e pode incorporar as outras instâncias 

(tipografia interativa, cinética e dinâmica) num meio que possua 

caraterísticas temporais, como p.ex. o ecrã digital. 

Kenna (2012) é a única autora que apresenta uma definição para 

tipografia interativa, pelo que, assumimos a sua definição.
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Relativamente à tipografia cinética, existe maior heterogeneidade 

nas definições. Forlizzi, Lee e Hudson (2003) e Lee et al. (2006), ao 

contrário de Hillner (2006), Kenna (2012) e Brownie (2012), que 

associam o conceito de dinamismo ao conceito de movimento e 

acabam por misturar o termo de tipografia dinâmica com tipografia 

cinética. Independentemente das diferenças, todos os autores afirmam 

que existe temporalidade como um elemento do design (dimensão 

temporal). Por conseguinte, concluímos que a tipografia cinética é 

aquela que se altera a nível estrutural, formal ao longo do tempo 

(p.ex. na posição, na forma, no tamanho ou na cor), existe em ecrãs 

e pode ou não estar relacionada com alguma narrativa (p.ex. quando 

é utilizada nos créditos iniciais, sublinhando ou indo ao encontro à 

narrativa implícita, de um filme ou quando a animação utilizada pode 

apenas enfatizar a mensagem visualmente, tornando-a mais apelativa 

ao olhar do espectador e permitir uma maior fixação da mensagem). 

Finalmente, quanto à tipografia dinâmica, concluímos que também 

existe discordância nas definições. Specht (2000) estabelece uma 

relação com o conceito de movimento; para Hillner (2006) e Quelhas 

(2006) é necessário um utilizador; Hillner (2006) e Kenna (2012) 

afirmam que é o conteúdo que se altera e não a forma; Hillner (2006), 

Quelhas (2006) e Kenna (2012) sugerem que é um texto navegável e 

lido em ecrãs de tempo real; Rollestone (2012) sugere que é necessário 

existir uma alteração temporal e computacional na estrutura formal 

tipográfica; e Maçãs (2013) apresenta uma definição mais abrangente 

que pode ir mais ao encontro dos termos de tipografia de ecrã e 

interativa. Definimos, então, tipografia dinâmica como letras estáticas 

(não se encontram em movimento ou animadas) cujo conteúdo se 

altera ou se gera a partir de uma fonte dinâmica externa, e que existe 

em ecrãs digitais e em tempo real (p.ex. na internet, num computador 

ou num smartphone), podendo ou não ser programadas segundo 

determinadas instruções. A tipografia dinâmica requer um utilizador 

para ler e navegar o texto. 

Estas inconsistências só provam a necessidade de concordância e 

precisão nas definições de tipografia temporal nas suas mais diversas 

formas (Brownie, 2012).

Tendo em conta as definições exploradas anteriormente, foi 

possível mapear (Figura 2) os termos anteriores relativamente às três 

dimensões tipográficas: espaço, tempo e interatividade.
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Antes do aparecimento de novas tecnologias (p.ex. o computador 

pessoal, a internet, os smartphones ou a realidade virtual) muitos 

autores realizaram objetos gráficos mais expressivos e experimentais, 

nomeadamente no campo da tipografia e do design gráfico:

“As tentativas de usar a tipografia de uma forma dinâmica 

surgem antes do aparecimento das aplicações para 

computador. Os futuristas, dadaístas e construtivistas, 

fizeram tentativas para criar tipos e escritas "animadas", 

simulando a partir da desorganização espontânea do espaço 

bidimensional (futuristas e dadaístas) ou com o recurso 

a grelhas ortogonais de organização do mesmo espaço 

(construtivistas) o movimento cinético” (Quelhas, 2006, p. 12).

No entanto, o aproximar da época digital trouxe as condições mais 

favoráveis para uma experimentação formal da tipografia. O efémero 

passou a ser a medida de tempo eleita e os novos meios permitiram a 

criação mais rápida e mais fácil de trabalhos mais sentidos e menos 

pensados (Quelhas, 2006).

Casey afirma, no prólogo do livro “Type Matters!” (Casey cit. por 

Williams, 2012), que a tipografia digital exclui por completo as restrições 

1.2 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS APLICAÇÕES 

DAS DIMENSÕES TIPOGRÁFICAS 

Decorre da figura supra que, para além da interação significativa de 

um utilizador, a tipografia interativa é a materialização da interseção 

do meio (virtual ou ecrã digital) com a atualização/dinamismo e a 

modificação no tempo.

FIGURA 2   Mapeamento dos termos nas dimensões tipográficas, adapt. do mapa 
apresentado por Kenna (2012) relativo à prática da Tipografia de Ecrã.

Dimensão temporalDimensão espacial

Dimensão interativa
significativa

Tipografia 
de ecrã

Tipografia 
cinética

Tipografia 
temporal

Tipografias 
interativa e 
dinâmica
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físicas da tipografia tradicional e toda a disciplina que a conduziu por 

centenas de anos. As possibilidades, aparentemente infinitas, do meio 

digital combinam-se com a rapidez de execução e permitem uma maior 

liberdade criativa. Para além disso, o espaço virtual veio democratizar a 

tipografia, permitindo que esta esteja acessível às massas.

Neste sentido, iremos começar por abordar três movimentos 

artísticos, nomeadamente, o Futurismo, o Suprematismo e o 

Dadaísmo, que servem como exemplo e ponto de partida, na medida 

em que influenciaram e potenciaram a experimentação e quebra das 

regras clássicas da tipografia. Abordamos sucintamente movimentos 

que sucederam desta experimentação, como p.ex. o Fluxus, o New 

Wave e o Pós-modernismo. Posteriormente, realizamos uma breve 

exploração das dimensões tipográficas nos ecrãs (cinema, televisão, 

computadores) e no mundo virtual (web), mostrando alguns trabalhos 

como exemplos das aplicações abordadas. A história da tipografia e da 

sua evolução é imensa e repleta de trabalhos originais e interessantes 

do ponto de vista académico. No entanto, tendo em conta a densidade 

dos exemplos e a dimensão do presente projeto, não será possível 

abordar determinadas utilizações, como p.ex., as áreas da realidade 

aumentada, da inteligência artificial ou das instalações interativas. 

A seguinte contextualização é breve e visa abordar as 

circunstâncias que levaram os designers a chegar ao ponto de 

abstração e de investigação que se encontram atualmente. 

A procura de experimentação tipográfica não se iniciou apenas com o 

desenvolvimento e a democratização do meio digital. Ao longo do século 

XX, existiram diversos movimentos artísticos que tinham como um dos 

objetivos quebrar a harmonia da página, o alinhamento das palavras e 

das letras em linhas horizontais e a utilização de colunas para o texto, 

encontrados até então em livros renascentistas (Araujo & Mager, 2014).

As novas ideias que foram surgindo questionavam estas e outras 

premissas sobre a linguagem artística e gráfica. O Futurismo aparece 

repentinamente e o Suprematismo e Construtivismo levaram a 

revolução estética aos limites da pura abstração. Os vários “ismos” da 

arte rapidamente foram crescendo e um dos seus efeitos foi romper 

as regras básicas da produção gráfica. Ajudaram não só a definir a 

modernidade, mas também a incentivar o debate sobre o que significa 

ser moderno na arte ou na comunicação do século XX (Blackwell, 1993).

1.2.1 MOVIMENTOS ARTÍSTICOS DO INÍCIO DO SÉCULO XX COMO 

IMPULSO PARA A EXPERIMENTAÇÃO TIPOGRÁFICA
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O Futurismo foi um dos movimentos mais importantes na 

radicalização das tradições tipográficas. Os constrangimentos até 

então existentes são postos de parte e os tipos têm total liberdade no 

espaço bidimensional. Os autores desta época procuravam aplicar o 

sentido de “dinamismo” atribuindo qualidades materiais às letras. Este 

movimento caraterizava-se pelo contraste entre formas e tamanhos, 

através da inclusão de tipos de várias famílias, com ou sem serifa, por 

vezes, repetidos ao longo do espaço (Figura 3). Foi o trabalho destes 

autores que “plantou as sementes de um novo vocabulário gráfico 

e tipográfico” (Araujo & Mager, 2014, p. 185), consolidando-se durante o 

Modernismo e existindo na atualidade.

O objetivo de escandalizar e questionar a ortodoxia inicia-se nas 

obras, tanto gráficas como literárias, de Filippo Tomaso Marinetti (1876-

1944). A publicação do “Manifesto Futurista” de Marinetti (fevereiro de 

1909), no jornal parisiense “Le Figaro”, é considerado o marco que inicia 

este movimento. Marinetti acredita na "palavra em liberdade" como 

forma de comunicação. No livro “Zang Tumb Tumb” (1914) (Figura 4)24, 

esta ideia adota uma expressão teatral e recorre a histórias e poemas 

como exercícios visuais e/ou verbais (Blackwell, 1993).

FUTURISMO 

FIGURA 3   “In the Evening, Lying on Her Bed, 
She Reread the Letter from Her Artilleryman 
at the Front”, Filippo Marinetti, 1917 (fonte: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/345670).

24 Neste artefacto editorial podemos 
observar caraterísticas futuristas 
como diversas direções para a linha 
base das palavras, existindo completa 
liberdade no espaço bidimensional. 
Esta diversidade, “desalinhamento” 
e assimetria conferem uma noção de 
“dinamismo” e movimento às palavras 
e atribuem ritmo à leitura. O caos e o 
cariz bélico do livro, que retrata uma 
batalha em Trípoli, apresentam-se como 
uma onomatopeia visual juntamente 
com a utilização de diferentes tamanhos 
nos diferentes tipos de uma só palavra 
(linhas a azul), diferentes pesos e estilos. 
Os tipos ganham um caráter pictórico 
na tentativa de representar estados de 
humor, velocidade e barulho (Araujo & 

Mager, 2014).

FIGURA 4   Capa do livro “Zang Tumb Tumb”, 
Filippo Marinetti, 1914 (fonte: https://
arthistoryproject.com/artists/filippo-tommaso-
marinetti/zang-tumb-tumb/).

Os “ismos” são correntes artísticas contemporâneas de uma época 

de descobertas científicas e avanços tecnológicos e manifestam as 

atitudes sociais, políticas e culturais desses anos: 

“Novas atitudes dentro da vida social, política e cultural 

tomaram forma e a tipografia tornou-se no artefacto visual. 

Artistas e designers desenvolveram novas formas de pensar 

sobre linguagens gráficas nas quais a escrita, estrutura 

e formas visuais reflectissem as condições do mundo 

moderno” (Quelhas, 2006, pp. 5-6).

O caráter imagético do texto passou a ser explorado por estes 

movimentos artísticos que, ao questionar a arte e a sociedade, 

contribuíram para muitas das criações atuais. Tornaram-se uma 

referência para outros movimentos de contracultura, especialmente na 

área do design gráfico (Araujo & Mager, 2014).
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Na União Soviética, salientamos El Lissitsky e o movimento suprematista. 

Para além deste artista existiam outros que também se dedicavam à 

exploração de novas ideias relativas à fotomontagem e à tipografia, 

como p.ex. Rodchenko. Estas ideias foram, ao longos dos anos seguintes, 

aplicadas às áreas da política e da publicidade (Blackwell, 1993).

El Lissitsky, no seu livro infantil suprematista “About Two 

Squares” (desenhado em 1920 e impresso em 1922) (Figura 5), 

apresenta composições tipográficas onde tenta explorar a relação 

entre a dimensão do Tempo e a tridimensionalidade do livro e a 

bidimensionalidade de cada página (Blackwell, 1993). A atitude de 

Lissitsky pode ser considerada como uma forma mais disruptiva e 

ousada de pensar no livro como um artefacto. 

Ao longo das páginas Lissitsky apresenta-nos diversas formas de 

relacionar os tipos com as imagens. É notória, ao longo das páginas, a 

sua tentativa de incorporar a dimensão temporal da tipografia (e dos 

objetos gráficos). Recorre também às diagonais como forma de atribuir 

“dinamismo” à composição e quebrar a horizontalidade (Figura 6, linhas a 

rosa). O artista consegue, ainda, conferir a ideia de tridimensionalidade 

(dimensão espacial) numa página bidimensional, através da utilização 

de vários tons (Figura 6, pormenor).

SUPREMATISMO

FIGURA 5   Capa do livro “About Two 
Squares”, El Lissitsky, 1922 (fonte: https://
thecharnelhouse.org/2014/07/25/el-lissitzky-
about-two-squares-1922/).

FIGURA 6   Orientação dos tipos numa das 
páginas do livro “About Two Squares”, El 
Lissitsky, 1922 (fonte: https://thecharnelhouse.
org/2014/07/25/el-lissitzky-about-two-
squares-1922/ e autoria própria).
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“O Dadaísmo foi outro movimento que se revoltou contra os 

desenvolvimentos da escrita tradicional ocidental” (Quelhas, 2006, p. 7).

“Muito ligado ao Futurismo, o movimento dadaísta também 

pretendia libertar o texto da linearidade visual e da sintaxe rígida, 

podendo, neste sentido, ser considerado uma vertente do próprio 

Futurismo” (Araujo & Mager, 2014, p. 192).

Mesmo que graficamente fossem ao encontro, o Futurismo e 

o Dadaísmo divergiam no que toca à intenção e à motivação das 

suas ações. “Enquanto os futuristas tinham uma visão positiva da 

modernidade, os dadaístas surgiram como uma reação aos horrores  

da Primeira Guerra Mundial, possuindo um forte componente negativo  

que os fazia se posicionarem como um movimento anti-arte” (Araujo & 

Mager, 2014, p. 192).

O sentimento e o pensamento ampliado eram as bases principais 

para a criação de poemas, imagens e som. Neste movimento, a arte 

perdeu todo o sentido tal como a guerra que, vivida naquela altura, não 

tinha qualquer racionalidade para os artistas. Apesar de, em termos 

ideais, não se encontrarem em completa sintonia, os dadaístas seguiram 

as pegadas dos futuristas e as suas obras são também relevantes para as 

práticas atuais do design gráfico (Araujo & Mager, 2014).

Tecnicamente, os dadaístas utilizavam a técnica cubista da 

colagem e tentavam demonstrar o potencial da fotomontagem que, 

mais tarde, foi muito utilizada no design gráfico (Araujo & Mager, 2014).

Piet Zwart realizou inúmeros trabalhos para a empresa 

Netherlands Cable Works (NCW) (Figura 7) onde aplicava os princípios 

visuais desta corrente artística num âmbito mais comercial. Nos seus 

trabalhos, Zwart explorava contrastes visuais e “dinamismo” através 

de escalas e cores e diagonais (Blackwell, 1993).

DADAÍSMO

FIGURA 7   Página dupla de um catálogo da 
empresa NCW, Piet Zwart, 1927-1928 (fonte: 
http://www.artnet.com/artists/piet-de-zwart/
buy-ncw-aNatGqtWsylNrETotqeJRA2).
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A exploração tipográfica não se ficou apenas pelos movimentos 

artísticos apresentados anteriormente. Estes podem ser considerados 

os impulsionadores desta experimentação, no entanto movimentos 

contracultura como o Fluxus, o New Wave e o Pós-modernismo 

tiveram um contributo igualmente importante no estudo das 

dimensões tipográficas. 

O Fluxus foi o movimento mais radical que sucedeu o Dadaísmo. 

De acordo com Quelhas (2006): 

“O Fluxus revoltava -se contra a estética dominante do 

Estilo Tipográfico Internacional, assumindo uma atitude 

culturalmente crítica contra o consumismo desenfreado 

e contra os rituais vazios de sentido e sensibilidade. 

Contemporaneamente ao Fluxos, surgiram cada vez mais 

trabalhos de carácter experimental nos domínios da 

tipografia clássica” (Quelhas, 2006, p. 9).

No entanto Quelhas afirma ainda que “Apesar dos estilos dos anos 

60 (Fluxus, Pop e Psicadélico) e 70 (Punk) terem sido fruto de uma 

reacção perante o modernismo, recorrendo muitas vezes a iconografia 

de desrespeito, nenhum deles concentrou a sua atenção máxima no 

campo da tipografia” (Quelhas, 2006, p. 9).

O New Wave caracterizava-se por um estilo excêntrico e versátil e 

combinava tipografia com texturas, formas geométricas e cores. Este 

movimento, tal como os restantes, procurava afastar-se das restrições 

dos padrões e do clássico e dava uma abordagem mais artesanal à 

tipografia. Um dos líderes deste movimento foi Wolfgang Weingart, que 

procurava a simbologia, a subjetividade e o acaso (Caetano, 2018). 

Ao longo destes movimentos, a tipografia deixou de ser o uso 

ponderado de fontes, passando a ser trabalhada de uma forma mais 

ilustrativa e visual, reduzindo a função do texto em função da forma. 

Para além de Weingart, destacam-se Dan Friedman (Figura 8), April 

Greiman e Neville Brody, considerados como a geração que fez a 

passagem da composição tipográfica do meio físico para o ambiente 

digital (Quelhas, 2006). 

Ainda na altura pós-modernista, David Carson25  foi também um 

dos designers gráficos que se destacou pelas suas desconstruções 

e composições tipográficas que se afastam completamente das 

composições tradicionais e modernistas (Quelhas, 2006). A forma como 

dispunha as letras na página e, por vezes, as sobrepunha (Figura 9 e 

Figura 10), tornando a mensagem ilegível, remete para as bases e obras 

do Futurismo e Dadaísmo. Existe dinamismo visual e uma postura de 

rutura (Blackwell, 1993).

FLUXUS, NEW WAVE E PÓS-MODERNISMO

FIGURA 8   Capa da revista suíça 
Typographische Monatsblätter, Dan Friedman, 
1970-1971 (fonte: https://www.artsy.net/
artwork/dan-friedman-typografie).

25 Tal como os seus antecedentes, também 
David Carson presenciou uma grande 
evolução tecnológica, passou do 
analógico para o digital, do físico para o 
virtual. Foi através das suas composições 
tipográficas que Carson expressou as 
suas inquietações, desta vez provocadas 
“pela evolução e não pela revolução” 
(Blackwell, 1993, p. 156).

FIGURA 9   Composição tipográfica para a 
revista Beach Culture, David Carson, 1990-1991 
(fonte: livro Tipografia del siglo XX, Lewis 
Blackwell, 1993).

FIGURA 10   Capas da revista Ray Gun, David 
Carson, década de 1990 (fonte: https://
blankdesigner.wordpress.com/category/posts/).
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Como podemos verificar, a tipografia foi-se alterando gradualmente 

devido a inúmeros fatores, como as diferenças individuais, o avanço 

tecnológico e a evolução cultural. Nas últimas décadas, a inovação 

tecnológica melhorou bastante o potencial da comunicação visual. 

Em particular, a tecnologia digital tem vindo a oferecer oportunidades 

quase ilimitadas aos designers, artistas e outras pessoas para 

representarem as suas ideias e conceitos através de formas visuais 

expressivas (Hostetler, 2006).

O processo digital veio alterar substancialmente a forma como 

percecionamos e desenhamos as letras:

“A transposição tipográfica do livro para o ecrã de computador 

não é pura e simplesmente uma alternância dos suportes, 

mas requere uma abordagem diferente da até aqui sinalizada. 

Os carateres de uma escrita do ecrã não possuem significação 

unicamente pela sua forma ou disposição no espaço, 

mas também pelas suas caraterísticas cinéticas e suas 

metamorfoses” (Santos, 2002, p. 60).

Santos (2002) refere ainda que, com o aparecimento de novas 

tecnologias, deu-se uma rutura na utilização das técnicas mais 

tradicionais de produzir tipografia. As letras já não são tão rígidas 

e estáticas, mas sim aproximam-se da escrita cerebral, nervosa e 

vernacular. A tipografia passa a ser uma interpretação ao invés de uma 

explicação do mundo, da sociedade e dos próprios media.

1.2.2 A EXPLORAÇÃO DAS DIMENSÕES TIPOGRÁFICAS NOS ECRÃS

TEMPORALIDADE E ESPACIALIDADE TIPOGRÁFICA NOS 

GENÉRICOS DE FILMES E NA PUBLICIDADE

“Falar em tipografia interactiva e dinâmica leva-nos a recuar 

um pouco na história e a relembrar que o dinamismo já há 

muito apareceu com a ilusão da noção de movimento na 

página impressa e continuou com a invenção dos flipbooks, 

do filme, da televisão e dos monitores dos computadores. 

(…) No entanto, só com o advento do filme é que a dimensão 

temporal ganha efectiva participação” (Quelhas, 2006, p. 43).

A tipografia começou a inserir-se num contexto cada vez menos físico 

e cada vez mais virtual. As novas tecnologias possibilitaram a inclusão 

de som e movimento na publicidade e nos filmes e, posteriormente, 

possibilitaram a inclusão de tipografia.
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Os designers Saul Bass (Figura 11) e Pablo Ferro são os precursores na 

exploração dos genéricos dos filmes, recorrendo a formas criativas para 

expressar os temas inerentes aos conteúdos dos mesmos, inicialmente 

sem recorrer ao computador (Quelhas, 2006).

“O uso de uma tipografia dinâmica começou a ter aplicação prática 

com os genéricos cinematográficos de Saul Bass e Pablo Ferro. Se até 

aí a tipografia era essencialmente usada no cinema de forma estática, 

a nova atitude de Bass e Ferro nos genéricos de filmes veio abrir novos 

campos de intervenção até aí subexplorados” (Quelhas, 2006, p. 12).

Blackwell (1993, p. 127) acrescenta que a principal experimentação 

se encontra na convergência do design gráfico e do cinema e dos seus 

efeitos visuais, realizados através dos computadores. 

Para além da inclusão de tipografia e significado nos créditos 

de abertura dos filmes, o design de publicidade também sofreu 

alterações e foi evoluindo, ao longo da década de 1950. Gradualmente, 

as mensagens eram mais radicais e expressivas. Salientavam-se 

os anúncios da agência W. S. Crawford, de Paul Peter Piech, com a 

ausência de tipos e de imagens do produto a anunciar. Mas é o anúncio 

de Franco Grignani (Figura 12), de 1960, para as impressoras italianas, 

que se destaca no que toca à expressividade e dimensionalidade da 

tipografia, embora estática. Grignani explorava a flexibilidade da 

película de modo a expressar a distorção sugerida pela impressora 

rotativa (Blackwell, 1993).

Finalmente a tipografia cinética e a exploração da temporalidade 

começaram a ser aplicadas em publicidade e programas televisivos. 

Destacam-se as animações para a televisão britânica, em 1988, 

de English Markell & Pockett (EMP) (Figura 13). Mais uma vez, a 

flexibilidade de trabalhar com fitas de vídeo permitiu aos designers 

agrupar a animação aos tipos, de forma a ilustrar um conceito. No 

presente caso, algumas frases, que parecem ser opiniões, tornam-se 

mais complexos e configuram-se no título do programa “Opinions” 

(Blackwell, 1993).

FIGURA 11   Frame dos créditos de abertura do 
filme “Psycho”, Saul Bass, 1960 (fonte: https://
www.youtube.com/watch?v=aj6aBuC1Lb8).

FIGURA 12   Anúncio para as impressoras 
italianas Alfieri & Lacroix, Franco Grignani, 
1960 (fonte: https://www.pinterest.pt/
pin/483574078736748607/).

FIGURA 13   Genérico do programa britânico 
“Opinions”, EMP, 1988 (fonte: livro Tipografia 
del siglo XX, Lewis Blackwell, 1993).

DEMOCRATIZAÇÃO DOS COMPUTADORES E DA TIPOGRAFIA

Blackwell (1993, p. 5) defende que o rápido reconhecimento da 

televisão e os avanços na tecnologia tipográfica contribuíram para a 

reinvenção da tipografia. No entanto, não podemos descurar o papel 

que o computador pessoal teve no desenvolvimento de tipos de letras 

e na experimentação visual da tipografia.

Santos (2002) acrescenta que os primeiros trabalhos tipográficos 

que possuem conceções digitais surgem especificamente com o 

aparecimento dos primeiros computadores pessoais:
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“Numa primeira fase da exploração da tipografia digital, a 

matriz de bits foi o argumento dinamizador e gerador de 

novas caraterísticas dos próprios tipos. A fundamentação 

interna da tipografia, expressa em bitmaps, foi transposta 

para a sua pele, moldando a sua forma e solidificando 

definitivamente a seu conteúdo” (Santos, 2002, p. 62).

A democratização do computador, na década de 1980, levou a que a 

tipografia se tornasse numa prática comum. A mudança radical que a 

tipografia sofreu deveu-se aos computadores pessoais (lançados pela 

IBM no início dos anos 80). Os designers começaram a ser capazes de 

criar as suas próprias composições tipográficas através de softwares 

como o PageMaker e o QuarkXPress. Para além das inovações 

tecnológicas, os anos 80 foram também marcados pelas facilidades 

oferecidas pela tecnologia do scanner. Para os tipógrafos, estes 

avanços tinham uma vantagem adicional e muito importante: os tipos 

clássicos, encontrados em catálogos ou em impressos, podiam ser 

explorados e atualizados (Blackwell, 1993).

Com o aparecimento da linguagem PostScript, do software 

PageMaker e da impressora LaserWriter, em 1984, o paradigma da 

tipografia alterou-se. Esta deixou de ser produzida por apenas algumas 

empresas para uso próprio, como a Monotype e Linotype, e passou a 

ser um produto de software. Passou a poder ser combinada com outros 

elementos gráficos e a poder ser impressa em qualquer impressora que 

suportasse PostScript (Maçãs, 2013).

Estas inovações, juntamente com as curvas de Bézier (que 

permitem tipos mais precisos e escaláveis até ao infinito) foram muito 

importantes na democratização da tipografia. Os designers tiveram a 

possibilidade de explorar a tipografia e as composições gráficas com 

maior liberdade. 

No início da década de 1990, a maior parte da produção impressa 

ainda era realizada através de métodos tradicionais. No entanto, 

o desenvolvimento tecnológico propagou-se mais rápido do que 

qualquer outra das tecnologias de impressão e comunicação 

anteriores, tendo sido imposto num curto prazo de uma década 

(Blackwell, 1993).

As novas tecnologias digitais e a sua democratização permitiam e 

facilitavam a exploração e experimentação formal das letras. As letras 

caminhavam no sentido estético e afastavam-se do prático. Alguns 

designers procuravam dar a sensação de movimento apenas através da 

forma da letra. Segundo Blackwell (1993), Brody (1991) afirma que o 

que pretendia com o desenvolvimento de tipos de letra experimentais, 

que pertenciam ao projeto Fuse (Figura 14), era “separar a tipografia do 

seu papel meramente servil e prático e focá-la no cumprimento de 

FIGURA 14   Tipo de letra do projeto Fuse, 
Neville Brody, 1991 (fonte: livro Tipografia del 
siglo XX, Lewis Blackwell, 1993).
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uma missão potencialmente mais expressiva e visualmente dinâmica” 

(Blackwell, 1993).

Embora nesta altura já existissem exemplos de tipografia animada 

(presentes nos filmes e na publicidade), os designers continuaram 

a explorar a terceira dimensão espacial e a dimensão temporal da 

tipografia nas suas composições estáticas e bidimensionais.

SCRIPTS, TIPOGRAFIA GENERATIVA E FERRAMENTAS ALTERNATIVAS

Até então, os desafios dos designers de tipos desta época (década 

de 1990) basearam-se no entendimento de como um tipo funciona 

no ecrã ou no estudo de toda a série de tipos a serem utilizados 

em ambientes de gráficos tridimensionais virtuais e em ambientes 

baseados na dimensão do tempo (Blackwell, 1993).

“A tipografia prefigura-se com novas performances, 

movimentos não-lineares, quase aleatórios e emotivos; abraça 

uma componente que lhe era de todo desconhecida e que o 

texto da antiguidade não compreendia – uma interatividade 

que coloca num novo patamar o nosso conhecimento e a 

nossa capacidade cognitiva” (Santos, 2002, p. 105).

Programadores e designers começaram a trabalhar em conjunto e a 

tomar partido da eventualidade e imprevisibilidade que o computador 

e as linguagens de programação ofereciam. Todas as evoluções 

tecnológicas começaram a aumentar o interesse pela área do design 

e pela área da programação. “Deu-se inicio a uma nova geração de 

designers, capazes de programar e de incluir métodos programacionais 

no processo de design. Esta sinergia veio a dar lugar a um novo tipo de 

design, o design generativo”26 (Maçãs, 2013, p. 47).

Erik van Blokland e Just van Rossum (LettError), exploraram esta 

aleatoriedade dos scripts e dos computadores através da fonte Beowolf 

(1989). Embora muitos acreditassem que esta fonte era a prova dos 

perigosos efeitos do computador na tipografia (Parente, 2018), é um bom 

exemplo da exploração da dimensão temporal e espacial das letras 

através do código PostScript (Figura 15).

Em 1998, John Maeda, através do projeto “Tap, Type, Write” (Figura 

16), explorou a dimensão interativa da tipografia ao demonstrar em 

que medida o computador e a interação do utilizador “permitem 

transformar um ambiente tipográfico numa cadeia de simulações, 

onde letras flutuam, crescem e se desvanecem, num envolvimento 

coreográfico” (Quelhas, 2006, p. 13). Na opinião de Quelhas (2006), 

este projeto reflete a utilização do computador como um meio para 

produzir interactivamente experiências tipográficas. 

26 No design generativo e na tipografia 
generativa, os algoritmos permitem gerar, 
de forma autónoma, letras e gráficos.

FIGURA 15   Frame da animação da tipografia 
Beowolf para a exposição “Digital Fonts” no 
MoMA, Erik von Blokland e Just van Rossum, 
1989 (fonte: https://vimeo.com/49548029).

FIGURA 16   Tap, Type, Write, John Maeda, 
1998 (fonte: https://vimeo.com/198494488).
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O software open-source Processing, desenvolvido por Casey Reas e 

Ben Fry, em 2001, teve também o seu papel ao auxiliar e facilitar o 

desenvolvimento de imagens, composições gráficas e tipográficas e 

animações no computador. São imensos os projetos desenvolvidos 

nesta plataforma, muitos criados por designers que pouca ou nenhuma 

experiência tinham em programar.

Um dos projetos que se destaca, no que toca à exploração da 

tridimensionalidade e temporalidade da tipografia, é o projeto PDE 

Lubanoise (Figura 17), criado por Il-Ho Jung, em 2008. É um sistema 

interativo de tipografia generativa, onde os caracteres introduzidos 

são preenchidos por pontos. Estes caracteres possuem movimento 

ondulatório controlado pelo utilizador que, por sua vez, também pode 

controlar o número de pontos que existem no carácter, o tamanho e o 

rasto dos mesmos (Parente, 2018).

Michael Flückiger e Nicolas Kunz desenvolveram um projeto sobre 

tipos de letra dinâmicos: Laika. Este projeto é um sistema no qual um 

tipo de letra é capaz de alterar a sua forma reagindo a inputs (p.ex. o 

peso e o eixo), em tempo real (Figura 18) (Pereira, 2019).

Atualmente, existem inúmeros softwares, como p.ex. o After Effects, 

que facilitaram o processo de animação da tipografia. No entanto, o 

desenvolvimento da web levou a uma evolução destas tecnologias. 

Para além de ser uma ótima forma de distribuir tipos de letra e de 

permitir que milhões de documentos se interliguem (linearmente ou 

não – hipertexto), a internet é também o local onde existem diversas 

ferramentas alternativas que permitem manipular tipografia, tanto 

animada como estáticas (Quelhas, 2006).

Estas ferramentas, desenvolvidas por designers e programadores, 

de forma independente, visam acelerar o processo de criação de peças 

tipográficas e possuem controlos simples como sliders e botões.

“A introdução e exploração das novas tecnologias como 

ferramentas de trabalho no design tem nos acompanhado ao 

longo dos tempos. Estas têm vindo a melhorar e a acelerar o 

processo de design, bem como a expandir as possibilidades 

criativas durante todo o processo. Da mesma maneira, 

a introdução de conceitos programacionais e da própria 

programação veio a alimentar o campo da experimentação, 

trazendo para o design e para a tipografia conceitos como 

a generatividade. Estas novas possibilidades trazem à 

tipografia novos tipos de letra dinâmicos, capazes de se 

adaptar a variados contextos” (Maçãs, 2013, p. 3).

“Ntype é uma ferramenta web de comunicação tipográfica 4D. Foi 

desenvolvida por Kevin Zweerink em 2015, e consiste na exploração 

FIGURA 17   PDE Lubanoise, Il-Ho Jung, 
2008 (fonte: http://generative-typografie.
de/generativetypografie/pde-lubanoise/).

FIGURA 18   Laika a reagir ao peso físico, 
Michael Flückiger e Nicolas Kunz, 2009 
(fonte: https://www.designboom.com/
design/laika-by-michael-fluckiger-and-
nicolas-kunz/).

FIGURA 19   NType, Kevin Zweerink, 
2015 (fonte: https://experiments.
withgoogle.com/ntype).
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de extrusões de letterforms de acordo com os parâmetros dados pelo 

utilizador (…)” (Pereira, 2019, p. 39) (Figura 19).

Jéssica Parente apresenta-nos, em 2018, um sistema que explora 

a possibilidade de gerar tipos de letra a partir da combinação 

de camadas de outros tipos de letra (Figura 20). Neste sistema 

computacional os diferentes elementos da anatomia da letra são 

separados em camadas e combinados e aplicados, utilizando formas 

como o círculo, quadrado e triângulo (Pereira, 2019).

Kiel D. Mutschelknaus lançou a sua ferramenta online que permite 

manipular tipografia animada num espaço virtual tridimensional, 

“SPACE TYPE GENERATOR” (STG), criando, p.ex. peças gráficas 

possíveis de aplicar na web ou num motion graphics (Figura 21). Tim 

Rodenbröeker apresenta-nos o p5studio (Figura 22), também ela uma 

ferramenta online, baseada num sistema de design que permite 

desenvolver imagens que podem ser impressas.

Estes últimos exemplos encontram-se analisados no Capítulo 

4, tendo em conta a pertinência e similaridade com a componente 

prática do presente projeto. Por fim, apresentamos o trabalho de Fábio 

Pereira (Figura 23), uma ferramenta online que: 

“procura aliar o design de tipos a processos generativos num 

sistema algorítmico web capaz de gerar glifos a partir de 

esqueletos tipográficos. Este sistema, (…) letterspecies, gera 

uma fonte OpenType preenchendo um esqueleto tipográfico 

através de uma técnica de desenho, ambas personalizáveis. O 

utilizador pode alterar um conjunto de parâmetros para alterar 

a forma dos glifos. As fontes resultantes podem ser aplicadas 

nos mais diversos projetos e media” (Pereira, 2019, p. 5).

FIGURA 20   Generative Type Design, Jéssica 
Parente, 2018 (fonte: https://cdv.dei.uc.pt/
generative-type-design/). 

FIGURA 21   Preset “Be Aggressive” do efeito 
“Layers”, Kiel D. Mutschelknaus, 2019 (fonte: 
https://spacetypegenerator.com/layers.html).

FIGURA 22   Construção de cartaz no p5studio, 
Tim Rodenbröeker, 2019 (fonte: https://
p5studio.timrodenbroeker.now.sh/).

FIGURA 23   letterspecies, Fábio Pereira, 
2019 (fonte: https://cdv.dei.uc.pt/2019/
letterspecies/).
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Ao longo do presente capítulo, começamos por definir as dimensões 

da Tipografia, tendo em conta a proposta de Miller (1996), o tempo 

e o espaço, e uma terceira dimensão, a interatividade, que surge dos 

avanços e descobertas tecnológicas, nomeadamente os ecrãs com 

resposta em tempo real. 

Por conseguinte, procuramos definir os termos tipografia de 

ecrã, temporal, interativa, cinética e dinâmica. Ao longo da revisão 

de literatura, que passou por autores como p.ex. Forlizzi, Lee e 

Hudson (2003), Quelhas (2006), Kenna (2012) e Eken & Taluğ (2015), 

rapidamente concluímos que a digitalização da Tipografia e os avanços 

tecnológicos do design originaram discordância e apresentaram 

heterogeneidade nas definições destes termos. Apresentamos uma 

síntese dos significados encontrados e, posteriormente, definimos 

uma proposta de definição operacional de tipografia interativa: requer 

uma interação significativa de um utilizador, é a materialização 

da interseção do meio (virtual ou ecrã digital) com a atualização/

dinamismo e a modificação no tempo.

Numa segunda parte, expomos uma breve contextualização 

histórica da exploração e aplicação das dimensões tipográficas 

supramencionadas. 

Atualmente, a comunicação ocorre em diferentes meios. Um deles é 

o meio digital. Os avanços tecnológicos, juntamente com a proliferação 

da internet, permitiram aos designers explorar novas possibilidades. 

A tipografia era, muitas vezes, transposta da impressão para o digital, 

mas atualmente encontramos inúmeras soluções tipográficas que são 

nativas do meio digital (Parente, Martins, & Bicker, 2018).

Mas nem sempre foi assim. A tipografia, tal como o design gráfico, 

a pintura ou a escultura acompanha a evolução das ideias sociais de 

cada época e pode funcionar como um signo. As décadas de tensão 

política não foram exceção e surgiram movimentos artísticos que 

contribuíram para a experimentação tanto formal como espacial e 

temporal das letras e dos tipos. Explorou-se a tipografia no espaço, na 

procura de “animar” as letras e, por conseguinte, atribuir a dimensão 

temporal a artefactos e suportes que, à partida, são “estáticos”.

Os artistas dos “ismos” certamente estimularam pensamentos e 

ideias para a experimentação tipográfica ao tentar desafiar as regras e 

ao atribuir dinamismo nas suas composições. 

Se atentarmos nas estruturas e ensinamentos mais clássicos, 

a tipografia deveria ser harmoniosa e facilitar a leitura. Nestes 

movimentos contracultura (uns que antecederam e outros que se 

desenvolveram paralelamente com a desmaterialização da tipografia), 

1.3 SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO
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os carateres ganham mais destaque e exploram a liberdade, 

flexibilidade e criatividade. As palavras são utilizadas como imagens 

(Araujo & Mager, 2014).

Depois destes movimentos artísticos, seguimos pela transição do 

papel para os ecrãs. Numa primeira fase, a tipografia foi explorada no 

cinema, na televisão e na publicidade, mas, com a democratização do 

computador e dos softwares, rapidamente se tornou acessível para a 

maioria. “A tecnologia digital veio libertar a tipografia, acrescentando-

-lhe qualidades poéticas e cinematográficas no sentido de uma  

narração mais efectiva quer do ponto de vista visual, quer verbal”  

(Quelhas, 2006, p. 41).

O paradigma da exploração da tridimensionalidade e da 

temporalidade da tipografia mudou e torna-se possível, através do 

código e do computador, criar composições virtuais (num espaço 

infinito) e interações, onde as letras e palavras se alteram de uma 

forma linear, sequencial ou, ao contrário, com alguma arbitrariedade 

e descontinuidade. Possuímos ao nosso dispor, um número infinito 

de possibilidades, que nos permitem trabalhar a tipografia e reforçar 

sentimentos e ideias com uma simples animação.

Em suma, inicialmente, os designers de tipos desenvolviam as 

letras (os tipos físicos) de uma forma inflexível, gravados em madeira 

ou fundidos em metal. À medida que o tempo foi passando e as 

tecnologias foram evoluindo, foram surgindo novas ideias e diretrizes 

para a tipografia. Os movimentos vanguardistas, do início do século 

XX tiveram um papel preponderante na experimentação e exploração 

dimensional tipográfica. Os novos meios e ferramentas também 

contribuíram neste sentido, permitindo aos designers pensar na 

tipografia de uma forma mais dinâmica, “maleável” e interativa. E a 

inclusão do computador pessoal na vida dos designers automatizou 

inúmeros processos. 



PRINCÍPIOS VISUAIS 
PARA DESIGN, TIPOGRAFIA 

E ANIMAÇÃO

CAPÍTULO 2
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A linguagem é um recurso comunicativo inerente ao homem. Esta tem 

vindo a evoluir desde a sua forma auditiva até à escrita e leitura. A arte 

e o seu significado, bem como a forma e a função da componente visual 

da expressão e da comunicação, passaram também por uma grande 

transformação, nomeadamente na era tecnológica (Dondis, 2003).

“Várias disciplinas têm abordado a questão da procedência 

do significado nas artes visuais. Artistas, historiadores da 

arte, filósofos e especialistas de vários campos das ciências 

humanas e sociais já vêm há muito tempo explorando como 

e o que as artes visuais ‘comunicam’ ”  (Dondis, 2003, p. 22).

São algumas as contribuições que têm surgido e que apresentam 

propostas de princípios, técnicas e variáveis que ajudam efetivamente 

a trabalhar a informação da forma mais clara e fiel possível. Estas 

contribuições atuam nos mais diversos campos da comunicação visual, 

como p.ex. no design editorial, na tipografia e, até mesmo na animação. 

Estas propostas sucedem os avanços tecnológicos e as mudanças 

sociais, políticas e artísticas e tentam apresentar os componentes da 

comunicação visual num nível preferencialmente irredutível. 

Começamos por apresentar a proposta do cartógrafo e geógrafo 

Bertin, “Sémiologie graphique” (1983), um trabalho notável ao nível da 

teorização da representação visual de informação. “Bertin considerava 

‘la graphique’ uma linguagem científica com ‘nuances artísticas’, 

reforçando uma vez mais a importância da compreensão deste campo 

como um híbrido entre arte e ciência” (Costa, 2014). Complementando-a 

com o contributo de Blokland, que ao acrescentar a temporalidade do 

meio digital, propõe novas variáveis.

Apresentamos de seguida os elementos e as técnicas visuais 

propostas e defendidas por Dondis, no livro “A Primer of Visual 

Literacy” (1973), como os componentes irredutíveis dos meios visuais 

que se encontram à disposição dos designers, os quais operam no 

desenvolvimento do pensamento e da comunicação visuais. 

Para além destes dois estudos, que são exemplos pertinentes 

de sistemas visuais atuantes conforme os objetivos específicos e 

respetivos, apresentamos uma proposta de um modelo concetual com 

quatro princípios para a tipografia cinética. Por fim, sintetizamos o 

capítulo com algumas considerações.
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“The visual variables describe the graphic dimensions across 

which a map or other visualization can be varied to encode 

information. The visual variables originally were described by 

French cartographer and professor Jacques Bertin (1918–2010) 

in the 1967 book Semiologie Graphique”27 (Roth, 2017, p. 1).

De acordo com Roth (2017), as variáveis propostas por Bertin são 

consideradas e reconhecidas como um dos trabalhos teóricos mais 

relevantes da cartografia e de outras áreas de informação visual. Foram 

inspiradas nas leituras de Bertin acerca da Semiótica e dos sistemas 

de signos. Bertin (1983), identificou sete variáveis visuais (Figura 24) 

que podem ser manipuladas e utilizadas para codificar visualmente 

informação: Localização; Tamanho; Valor; Textura; Cor; Orientação e 

Forma (Bertin, 1983).

O autor refere inicialmente uma “mark” (marca) que pode 

estabelecer uma correspondência entre as duas dimensões planares. 

Esta marca, fixa num determinado ponto do plano, pode ser desenhada 

em diferentes modos, transformando-se através das supracitadas 

variáveis visuais. Existe então um plano e as variáveis da retina que 

se elevam no mesmo. Cada variável tem propriedades e capacidades 

diferentes para retratar os tipos de informação em questão (Bertin, 1983).

De modo a sintetizar as considerações dadas pelo autor acerca de 

cada variável realizamos um quadro (TABELA 2) com o nome da variável, 

a sua definição e uma imagem exemplificativa.

2.1 AS VARIÁVEIS VISUAIS DE JACQUES BERTIN  

E A CONTRIBUIÇÃO DE PETR VAN BLOKLAND

27 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“As variáveis visuais descrevem as 
dimensões gráficas através das quais 
um mapa ou outro tipo de visualização 
podem variar para codificar informações. 
As variáveis visuais foram originalmente 
descritas pelo cartógrafo e professor 
francês Jacques Bertin (1918–2010) no 
livro Semiologie Graphique de 1967”.

FIGURA 24   Representação das sete 
variáveis visuais: 2PD – Localização; 
Si – Tamanho; V – Valor; T – Textura; 
C – Cor; Or – Orientação; e Sh – Forma 
(fonte: livro “Semiology of Graphic” de 
Jacques Bertin, 1983).

Elemento Definição Imagem

Localização Descreve a posição do símbolo 
relativa à coordenada do frame. É 
considerada indispensável uma vez 
que possui preferência visual em 
relação às outras variáveis.

Tamanho Descreve a quantidade de espaço 
ocupado pelo símbolo.

TABELA 2   Síntese das variáveis visuais (elaboração própria, imagens retiradas do 
livro “Semiology of Graphics”, de Bertin, 1983).
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Valor Descreve a quantidade de energia 
relativa emitida ou refletida pelo 
símbolo. Ou seja, os vários graus 
entre o branco e o preto.

Textura Descreve a desigualdade/dureza 
do padrão de preenchimento do 
símbolo.

Cor Descreve o comprimento de onda 
dominante do símbolo, na parte 
visível do espectro eletromagnético 
(p.ex. azul, verde, vermelho).

Orientação Descreve a direção ou rotação do 
símbolo a partir do seu estado 
“normal”. Varia de entre a vertical e 
a horizontal nas direções distintas. 

Forma Descreve a forma externa (p.ex. o 
contorno) do signo.

“Como reescreveria hoje Bertin o seu ‘La Sémiologie 

Graphique’? Como abordaria os temas da 

multidimensionalidade e da capacidade das ferramentas 

informáticas ao nível da manipulação das visualizações para 

a obtenção de leituras diversas de um mesmo conjunto de 

dados?” (Costa, 2014, p. 118).

Costa (2014) levanta questões pertinentes relativamente à possível 

evolução e atualização destas variáveis, tendo em conta o panorama 

recente das tecnologias da comunicação visual. Sabemos que Petr van 

Blokland deu o seu contributo para o tema em questão, no entanto 

não conseguimos encontrar qualquer documentação escrita. Numa 
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apresentação em Lisboa, a 1 de setembro de 2006, Blokland expôs 

o seu próprio conjunto de parâmetros (baseados nos anteriores 

propostos por Bertin) tendo em conta os meios digitais: Movimento; 

Crescimento; Adição (aumento); Moiré; Espectro; Rotação; e Mutação 

(Blokland cit. por Amado, 2007).

Blokland deu uma palestra online onde tivemos a oportunidade 

de questionar o autor acerca deste conjunto de parâmetros. O autor 

(comunicação pessoal, 3 de agosto de 2020) afirma que a maioria dos autores 

acrescenta sempre uma variável às de Bertin, nomeadamente, o 

Tempo. De acordo com Blokland, se atentarmos nas sete variáveis, 

cada uma delas possui uma versão baseada no tempo (Tabela 3): 

Movimento é a versão no tempo de Posição; Crescimento é a versão no 

tempo de Tamanho; Adição está para Valor; Moiré está para Textura; 

Espectro está para Cor; Rotação está para Orientação; e Mutação está 

para Forma. 

TABELA 3   Parâmetros estáticos de Bertin e parâmetros dinâmicos de Blokland 
(elaboração própria).

# Parâmetros (estáticos) de Bertin Parâmetros (dinâmicos, ou baseados 
no Tempo) de Blokland

1 Posição Movimento

2 Tamanho Crescimento 

3 Valor Adição 

4 Textura Moiré 

5 Cor Espectro 

6 Orientação Rotação 

7 Forma Mutação 
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Ao longo do livro “A Primer of Visual Literacy”, originalmente publicado 

em 1973, Dondis (2003) tem como objetivo sugerir uma variedade de 

métodos de composição e design que tenham em conta a diversidade 

da estrutura do modo visual. Desta forma, a autora afirma que não 

pretende solucionar de forma absoluta o controlo da linguagem visual. 

Dá sim continuidade aos estudos realizados e soluções propostas até 

então, relativamente ao significado e à comunicação nas artes visuais.

“Em todos os estímulos visuais e em todos os níveis da 

inteligência visual, o significado pode encontrar-se não 

apenas nos dados representacionais, na informação ambiental 

e nos símbolos, inclusive a linguagem, mas também nas forças 

compositivas que existem ou coexistem com a expressão 

factual e visual. Qualquer acontecimento visual é uma forma 

com conteúdo, mas o conteúdo é extremamente influenciado 

pela importância das partes constitutivas, como a cor, o tom, a 

textura, a dimensão, a proporção e suas relações compositivas 

com o significado” (Dondis, 2003, p. 22).

2.2 ELEMENTOS BÁSICOS E TÉCNICAS DA COMUNICAÇÃO  

VISUAL DE DONIS A. DONDIS

Para tal, Dondis (2003) propõe uma série de componentes individuais 

do processo visual, na sua forma mais simplificada. Estes elementos 

básicos que compõem todo o tipo de mensagens visuais caraterizam-

se por: Ponto; Linha; Forma; Direção; Tom; Cor; Textura; Dimensão; e 

Movimento. Sintetizamos estes elementos no seguinte quadro (Tabela 4), 

de acordo com as definições e pensamentos apresentados pela autora.

2.2.1 ELEMENTOS BÁSICOS

TABELA 4   Síntese dos elementos básicos da comunicação visual (elaboração própria, 
imagens baseadas nas imagens do livro “A Primer of Visual Literacy”, de Dondis, 2003).

Elemento Definição Imagem

Ponto Carateriza-se pela unidade de comunicação visual mais 
simples e irredutível; o indicador e marcador de espaço. 
Na natureza, a rotundidade é a formulação mais comum, 
sendo que, em estado natural, a reta ou o quadrado 
constituem uma raridade. 

Linha Existe quando os pontos estão tão próximos entre si que se 
torna impossível identificá-los individualmente; aumenta 
a sensação de direção. Pode ser definida como um ponto 
em movimento, ou como a história do movimento de 
um ponto, uma vez que quando desenhamos uma linha 
acabamos por colocar um marcador de pontos sobre uma 
superfície e movê-lo segundo uma determinada trajetória.
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Forma Existem as três formas básicas: o círculo, o quadrado, 
e o triângulo equilátero e, depois, todas as suas 
infinitas variações, combinações, permutações de 
planos e dimensões. A forma é descrita por uma linha; 
na linguagem das artes visuais, a linha articula a 
complexidade da forma. Cada uma das formas básicas tem 
suas características específicas; atribuímos a cada uma 
delas uma grande quantidade de significados, alguns por 
associação, outros por vinculação arbitrária, e outros, 
ainda, através de nossas próprias perceções psicológicas e 
fisiológicas.

Direção Carateriza-se pelo impulso de movimento que incorpora 
e reflete o caráter das formas básicas. Todas as formas 
básicas expressam três direções visuais básicas e 
significativas: o quadrado – a horizontal e a vertical; o 
triângulo – a diagonal; o círculo – a curva.

Tom As margens com que se usa a linha para representar 
um esboço rápido ou um minucioso projeto mecânico 
aparecem, na maior parte dos casos, em forma de 
justaposição de tons, ou seja, de intensidade da 
obscuridade ou claridade de qualquer coisa vista. As 
variações de luz ou de tom são os meios pelos quais 
distinguimos oticamente a complexidade da informação 
visual do ambiente.

Cor Carateriza-se pelo brilho relativo, do claro ao escuro, 
das gradações tonais ou de valor. Tem afinidade com as 
emoções, existindo inúmeras teorias. Não há um sistema 
unificado e definitivo de como se relacionam os matizes. 
A cor tem três dimensões que podem ser definidas e 
medidas: matiz ou croma – é a cor em si; saturação 
– a pureza relativa de uma cor, do matiz ao cinza; e a 
dimensão acromática – sem cor. 

Textura Pode ser ótica, tátil ou combinar os dois sentidos e é o 
caráter da superfície dos materiais visuais. A textura é o 
elemento visual que substitui com frequência o tato.

Escala Ou proporção, é a medida e o tamanho relativos. É a 
capacidade ou o processo que cada elemento visual tem 
de se modificar e de se definirem uns aos outros. A escala 
pode ser estabelecida, não só através do tamanho relativo 
das pistas visuais, mas também através das relações com o 
campo ou com o ambiente.

Dimensão Existe no mundo real. A representação da dimensão em 
formatos visuais bidimensionais também depende da 
ilusão. Em nenhuma das representações bidimensionais 
da realidade, como o desenho, a pintura, a fotografia, o 
cinema e a televisão, existe uma dimensão real; é apenas 
implícita. A ilusão pode ser reforçada de muitas maneiras, 
mas o principal artifício para simulá-la é a convenção 
técnica da perspetiva.

Movimento Tal como acontece com a dimensão, o movimento 
encontra-se mais frequentemente implícito do que 
explícito. Pode ser considerado uma das forças visuais 
mais dominantes da experiência humana. Por vezes, 
devido a algumas das propriedades da “persistência 
da visão”, podemos aplicar o uso incorreto da palavra 
“movimento” para descrever tensões e ritmos 
compositivos de algo que é fixo e imóvel.
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A partir destes elementos visuais é possível obter peças para 

qualquer nível de inteligência visual e expressar e conceber qualquer 

multiplicidade de manifestações visuais, objetos, experiências e 

ambientes. Estes elementos são a substância básica daquilo que vemos. 

Embora sejam apenas dez, a sua combinação permite criar a totalidade 

de objetos da informação visual (Dondis, 2003, p. 23 e 51).

Os elementos visuais podem ser manipulados através das técnicas de 

comunicação visual, tendo em conta o objetivo da mensagem. Dondis 

(2003), considera que a técnica mais dinâmica é o contraste, uma 

técnica que se manifesta numa relação de polaridade com a técnica 

oposta, a harmonia. A autora refere ainda que não devemos utilizar as 

técnicas apenas nos seus extremos, mas que a sua utilização se deve 

expandir num espectro compreendido entre uma polaridade e a outra. 

Existem inúmeras técnicas, mas Dondis aborda as mais utilizadas e 

rapidamente identificáveis (Tabela 5) (Dondis, 2003). 

De seguida sintetizamos as considerações de Dondis (2003) acerca 

das polaridades das técnicas visuais.

2.2.2 TÉCNICAS

TABELA 5   Síntese das técnicas da comunicação visual (elaboração própria, as imagens 
pertencem ao livro “A Prime of Visual Literacy” de Dondis, 2003).

Técnica Definição Imagem

Equilíbrio / Instabilidade O Equilíbrio é uma estratégia de design onde existe um centro de suspensão 
entre dois pesos. A Instabilidade é a ausência de equilíbrio e uma formulação 
visual inquietante e provocadora.

Simetria / Assimetria Simetria é equilíbrio axial. É uma formulação visual totalmente resolvida, em 
que cada unidade situada de um lado de uma linha central é rigorosamente 
repetida do outro lado. A Assimetria é uma espécie de equilíbrio de 
compensação que requer um ajuste de várias forças.

Regularidade / Irregularidade A Regularidade no design constitui o favorecimento da uniformidade dos 
elementos, e o desenvolvimento de uma ordem baseada em algum princípio ou 
método constante e invariável. A Irregularidade, enquanto estratégia de design, 
enfatiza o inesperado e o insólito, sem se ajustar a nenhum plano decifrável.
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Simplicidade / Complexidade A Simplicidade é uma técnica visual que envolve o imediato e a uniformidade 
da forma elementar, livre de complicações ou elaborações secundárias. A sua 
formulação visual oposta, a Complexidade, compreende uma sofisticação 
visual constituída por inúmeras unidades e forças elementares.

Unidade / Fragmentação A Unidade é um equilíbrio adequado de elementos diversos numa totalidade 
que se percebe visualmente. A Fragmentação é a decomposição dos elementos 
e unidades de um design em partes separadas, que se relacionam entre si mas 
conservam o seu caráter individual.

Economia / Profusão A Economia é visualmente fundamental e enfatiza o conservadorismo e o 
abrandamento do pobre e do puro, enquanto a Profusão é uma técnica de 
enriquecimento visual associada ao poder e à riqueza.

Minimalismo / Exagero O Minimalismo é uma abordagem que procura obter do observador a máxima 
resposta a partir de elementos mínimos. O Exagero deve recorrer a um relato 
profuso e extravagante, ampliando a sua expressividade para muito além da 
verdade, numa tentativa de intensificar e amplificar.

Previsibilidade / Espontaneidade A Previsibilidade sugere, enquanto técnica visual, alguma ordem ou um plano 
extremamente convencional. A Espontaneidade, por outro lado, caracteriza-se 
por uma falta aparente de planeamento. É uma técnica saturada de emoção, 
impulsividade e liberdade.

Atividade / Êxtase A Atividade deve refletir o movimento através da representação ou da 
sugestão. A postura enérgica e estimulante de uma técnica visual ativa  
vê-se profundamente modificada na força imóvel da técnica de representação 
estática - o Êxtase, a qual, através do equilíbrio absoluto, apresenta um efeito 
de repouso e tranquilidade.

Subtileza / Ousadia A Subtileza é a técnica que sugere uma abordagem visual delicada e de 
extremo requinte. Por sua vez, a Ousadia é uma técnica visual óbvia. Deve ser 
utilizada pelo designer com audácia, segurança e confiança, uma vez que seu 
objetivo é obter a máxima visibilidade.

Neutralidade / Ênfase Um design que parecesse neutro poderia ser considerado quase uma 
contradição, mas na verdade há ocasiões em que a configuração menos 
provocadora de uma manifestação visual pode ser o procedimento mais 
eficaz para vencer a resistência do observador. Muito pouco da atmosfera de 
Neutralidade é perturbada pela técnica do Ênfase, em que se realça apenas 
uma coisa contra um fundo em que predomina a uniformidade.
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Transparência / Opacidade As polaridades técnicas da Transparência e da Opacidade definem-se 
mutuamente em termos físicos: a primeira envolve detalhes visuais através 
dos quais se pode ver, de tal modo que o que lhes fica atrás também nos é 
revelado; a segunda é exatamente o contrário, ou seja, o bloqueio total, o 
ocultamento dos elementos que são visualmente substituídos.

Estabilidade / Variação A Estabilidade é a técnica que expressa a compatibilidade visual e desenvolve 
uma composição dominada por uma abordagem temática uniforme e coerente. 
Se a estratégia da mensagem exige mudanças e elaborações, a técnica da 
Variação oferece diversidade.

Exatidão / Distorção A nossa experiência visual e natural do que nos rodeia é o modelo do 
realismo nas artes visuais, e a sua utilização pode implicar muitos truques 
e convenções destinados a reproduzir as mesmas pistas visuais que o olho 
transmite ao cérebro. A Distorção adultera o realismo, procurando controlar 
os seus efeitos através do desvio da forma regular, e, em alguns casos, até 
mesmo da forma verdadeira.

Bidimensionalidade / 
Profundidade

Estas duas técnicas são regidas pelo uso ou pela ausência de perspetiva, e são 
intensificadas pela reprodução da informação ambiental através da imitação 
dos efeitos de luz e sombra característicos do claro-escuro, com o objetivo de 
sugerir ou de eliminar a aparência natural de dimensão.

Singularidade / Justaposição A Singularidade equivale a focalizar, numa composição, um tema isolado 
e independente, que não conta com o apoio de quaisquer outros estímulos 
visuais, tanto particulares quanto gerais. A Justaposição exprime a interação 
de estímulos visuais, colocando duas sugestões lado a lado e ativando a 
comparação das relações que se estabelecem entre elas.

Sequencialidade / Acaso No design, uma ordenação sequencial baseia-se na resposta compositiva a 
um projeto de representação que se dispõe numa ordem lógica. Uma técnica 
casual deve sugerir ausência de planeamento, desorganização intencional ou 
apresentação acidental da informação visual.

Agudez / Difusão Através da precisão e do uso de contornos rígidos, o efeito final é claro e fácil 
de interpretar. A Difusão é suave, preocupa-se menos com a precisão e mais 
com a criação de uma atmosfera de sentimento e calor.

Repetição / Periodicidade A Repetição corresponde às conexões visuais ininterruptas que têm 
importância especial em qualquer manifestação visual unificada. A 
Periodicidade indica a desconexão, ou, pelo menos, aponta para a existência de 
conexões muito frágeis. É uma técnica que reforça a qualidade individual das 
partes do todo, sem abandonar por completo o significado maior.
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Ao longo do primeiro ano do MDGPE, da Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto (FBAUP), nomeadamente, no âmbito das 

unidades curriculares “Estudos Avançados em Design Editorial e 

Tipografia” e “Metodologias de Projeto e de Investigação I”, foi 

desenvolvida uma pesquisa acerca da Tipografia Cinética como 

forma de comunicar visualmente e de reforçar os múltiplos sentidos 

da informação. Esta pesquisa resultou na proposta de um modelo 

concetual, baseado na construção de significado, para o design e 

desenvolvimento de soluções de Tipografia Cinética28.

O artigo encontra-se estruturado em 2 capítulos principais. O 

capítulo Enquadramento Teórico apresenta uma definição operacional 

de Tipografia Cinética e os principais modelos e princípios que a 

definem até então. O capítulo Modelo Concetual apresenta uma 

definição de quatro princípios baseados na construção de significado. O 

campo de ação da semiótica e os modelos descritos no enquadramento 

teórico são a base do modelo proposto. Os princípios apresentados 

visam verificar e atualizar os modelos clássicos para a media atual. 

Visam também acrescentar valor e apoiar os modelos e estudos 

propostos até então.

Os conceitos de Denotação e Conotação caraterizam-se pelo 

princípio mais geral. Aqui, exploramos o valor da mensagem 

através do movimento que, respetivamente, reforça um conceito 

mais imediato ou leva o recetor da mensagem a correlacionar 

outros conceitos e narrativas. De seguida, abordamos a Repetição, 

apresentada e correlacionada com figuras de linguagem como a 

paliconia e a palilogia, que ajudam a uma compreensão e retenção 

mais eficazes da mensagem. Posteriormente, apresentamos o 

Comportamento, um princípio que leva o recetor da mensagem a 

desenvolver narrativas e emoções através de técnicas específicas 

como a prosopopeia. Finalmente, abordamos a Mutação, que valida a 

alteração formal das letras. A premissa deste quarto princípio baseia-

se na alteração das propriedades formais da letra ao longo do tempo, 

onde o elemento tipográfico se inicia com uma forma específica e 

termina com outra, que pode ou não se referir a um conceito diferente 

do inicial (Oliveira, Cayolla Ribeiro, Modesto, & Amado, 2020, no prelo).

 

2.3 PROPOSTA DE UM MODELO CONCETUAL DE 

TIPOGRAFIA CINÉTICA 

28 O presente modelo, concebido para 
o presente estudo, foi admitido e 
apresentado no 10.º Encontro de 
Tipografia, em novembro de 2019, 
em formato de artigo designado por 
“Principles and models of kinetic 
typography as contributions to the 
development of emerging dynamic 
editorial design typography”.



42CAPÍTULO 2      PARÂMETROS VISUAIS PARA DESIGN, TIPOGRAFIA E ANIMAÇÃO

Ao longo do presente capítulo, começamos por abordar as sete 

variáveis visuais de Bertin (1983) – Localização, Tamanho, Valor, 

Textura, Cor, Orientação e Forma – e as suas respetivas versões no 

tempo, propostas por Blokland (cit. por Amado, 2007, comunicação pessoal, 

3 de agosto, 2020) – Movimento, Crescimento, Adição (aumento), Moiré, 

Espectro, Rotação e Mutação. 

Numa segunda parte, apresentamos os elementos básicos e 

as técnicas da comunicação visual propostas por Dondis (2003), 

considerados pela autora como os componentes irredutíveis dos 

meios de comunicação visuais. Estes elementos e técnicas funcionam 

como uma “linguagem” ou sistema que uniformiza a comunicação, 

permitindo que seja possível comunicar visualmente, mesmo quando 

existem diferenças e distanciamento verbais. As técnicas apresentadas 

surgem na procura da unificação da comunicação visual e são 

consideradas por Dondis (2003) como alguns exemplos dos possíveis 

modificadores de informação que se encontram à disposição de um 

designer e acabam por reforçar o significado da mensagem. 

Por fim, expomos um modelo concetual para a análise e 

desenvolvimento de aplicações de tipografia cinética com base 

em quatro princípios: Denotação e Conotação; Repetição; 

Comportamento; e Mutação. Esses princípios procuram ampliar o 

significado e complementar modelos mais técnicos desenvolvidos até 

então (Oliveira et al., 2020, no prelo). 

O modelo aqui apresentado deve ser considerado como um ponto 

de partida reflexivo ou como uma estrutura heurística que contribua 

para o desenvolvimentos e aplicação de soluções de tipografia cinética. 

Esperamos que este modelo contribua não só para o desenvolvimento 

de peças temporais e digitais, mas também para o desenvolvimento 

de imagens e composições tipográficas para aplicar no design 

editorial. Inclusive, testamos a aplicação do princípio da Repetição no 

desenvolvimento prático deste projeto, descrito no Capítulo 5 – Projeto. 

Importa ainda referir que o modelo não deverá ser tomado como uma 

proposta absoluta e final, existindo a possibilidade da reformulação ou 

até mesmo da inclusão de novos princípios (p.ex. o desenvolvimento de 

subcategorias específicas) (Oliveira et al., 2020, no prelo).

 

2.4 SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 



TRABALHO EMPÍRICO

PARTE II



44PARTE II      TRABALHO EMPÍRICO

A segunda parte do presente relatório retrata o desenvolvimento 

do projeto e encontra-se dividida em três capítulos: Capítulo 3 – 

Metodologia; Capítulo 4 – Contexto atual de ferramentas na web: 

análise de casos; e Capítulo 5 – Projeto. 

No Capítulo 3 descrevemos as opções metodológicas do projeto e 

os procedimentos a desenvolver para a recolha e tratamento dos dados. 

No Capítulo 4 elaboramos uma análise comparativa entre três 

ferramentas que permitem trabalhar com tipografia, na web, e por tal 

diretamente relacionadas com o objeto do presente estudo. 

No Capítulo 5 apresentamos o projeto propriamente dito, o qual 

inclui a identificação do público-alvo, a conceção, a implementação 

e a avaliação da ferramenta e, por fim, a elaboração de um artefacto 

editorial com os objetos gráficos gerados pela mesma.



METODOLOGIA

CAPÍTULO 3
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Apresentamos de seguida as opções metodológicas e os procedimentos 

a desenvolver para a recolha e tratamento dos dados. 

Relembramos que o objetivo principal deste projeto é perceber 

de que forma a animação e o movimento e o recurso ao princípio da 

Repetição podem influenciar, criativamente, o desenvolvimento de 

objetos para o contexto editorial. 

Atendendo a este objetivo, optamos por recorrer ao “Development 

Research” do Tipo 1 (Richey & Klein, 2005), com uma abordagem 

qualitativa, pela utilização das técnicas da observação indireta e da 

entrevista (Quivy & Campenhoudt, 2005) e recurso ao modelo mini-waterfall 

(Royce, cit. por Pereira, 2019).
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O método de pesquisa e desenvolvimento carateriza-se por ser um 

estudo sistemático de projeto, de desenvolvimento e de avaliação, 

quer de ferramentas, processos ou produtos (Richey & Klein, 2005).

Dada a natureza do presente projeto, onde nos propomos 

desenvolver uma ferramenta tipográfica, colocá-la em uso e avaliar 

a sua aplicabilidade, entendemos ser favorável a utilização da 

abordagem metodológica do Tipo 1.

No entanto, independentemente do tipo de abordagem, este 

método apresenta as seguintes etapas: 1) definição do problema; 2) 

revisão de literatura; e 3) procedimentos de pesquisa (Richey & Klein, 2005). 

Relativamente à etapa 3, apresentamos nas tabelas infra a relação 

entre as fases da abordagem metodológica e os participantes (Tabela 6) e 

os tipos de métodos (Tabela 7):

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA

TABELA 6   Participantes mais comuns nos estudos do método Pesquisa de 
Desenvolvimento. As células cinzentas são o tipo de metodologia adotado no presente 
projeto (adapt. de Richey & Klein, 2005).

Tipo de Pesquisa de 
Desenvolvimento

Função/Fase Tipo de Participante

Tipo 1 Design de Produto e 
Desenvolvimento

Designers, Programadores, Clientes

Avaliação do Produto Avaliadores, Clientes, Aprendizes, 
Instrutores, Organizações

Validação da Ferramenta  
ou técnica

Designers, Programadores, 
Avaliadores, Utilizadores

Tipo 2 Desenvolvimento do Modelo Designers, Programadores, 
Avaliadores, Investigadores, Teóricos

Utilização do Modelo Designers, Programadores, 
Avaliadores, Clientes

Validação do Modelo Designers, Programadores, 
Avaliadores, Clientes, Aprendizes, 
Instrutores, Organizações
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TABELA 7   Métodos de pesquisa comuns nos estudos do método “Pesquisa de 
Desenvolvimento”. As células cinzentas são o tipo de metodologia adotado no 
presente projeto (adapt. de Richey & Klein, 2005).

Tipo de Pesquisa de 
Desenvolvimento

Função/Fase Metodologias de Pesquisa

Tipo 1 Design de Produto e 
Desenvolvimento

Caso de Estudo, Entrevista 
Aprofundada, Observação de 
Campo, Análise de Documento

Avaliação do Produto Avaliação, Caso de Estudo,  
Pesquisa, Entrevista Aprofundada, 
Análise de Documento

Validação da Ferramenta ou técnica Avaliação, Experiência, Revisão 
de Especialista, Entrevista 
Aprofundada, Pesquisa

Tipo 2 Desenvolvimento do Modelo Revisão de Literatura, Caso de 
Estudo, Pesquisa

Utilização do Modelo Pesquisa, Entrevista Aprofundada, 
Caso de Estudo, Observação de 
Campo, Análise de Documento

Validação do Modelo Experiência, Entrevista 
Aprofundada, Revisão  
de Especialista

Complementarmente, existem dois métodos de investigação que 

concorrem para o desenvolvimento do conhecimento: o método 

quantitativo e o método qualitativo. O método quantitativo visa 

apurar opiniões conscientes dos entrevistados, tendo por base 

instrumentos padronizados (p.ex. os questionários), por sua 

vez, o método qualitativo tem um caráter exploratório e tem por 

base instrumentos mais flexíveis (p.ex. entrevistas). Este último 

método estimula os entrevistados a pensar e falar livremente sobre 

determinado tema (Quivy & Campenhoudt, 2005).

Neste sentido, a abordagem a seguir no desenvolvimento prático 

deste projeto é a abordagem qualitativa. De facto, não se pretende 

testar de forma padronizada hipóteses para futuras comparações, mas 

sim construir conhecimento, de uma forma mais flexível, através de 

experiências subjetivas como motivações, necessidades e perspetivas 

dos participantes.

Uma vez definidas as opções metodológicas, resta identificar quais 

os instrumentos de recolha de informação. Atendendo à natureza 

do estudo e à informação que pretendemos obter entendemos 

que, para a fase de conceção e desenvolvimento da ferramenta de 

tipografia interativa, será adequado elaborar uma análise de casos 

neste âmbito. Para as fases de conceção, avaliação e validação da 

respetiva ferramenta optamos pela aplicação da técnica de entrevista 

(observação indireta29) (Quivy & Campenhoudt, 2005). 

29 Observação indireta, pois, o investigador 
dirige-se ao sujeito para obter a 
informação procurada. Este último 
responde às perguntas intervindo 
diretamente na produção de informação 
(Quivy & Campenhoudt, 2005).
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Relativamente à análise de casos, procedemos à escolha de três 

ferramentas online que vão ao encontro do tema do projeto, 

nomeadamente: “SPACE TYPE GENERATOR”30 de Mutschelknaus, 

“p5studio”31 de Rodenbröeker e s.n.32 de Chung, no sentido de 

obtermos informação sobre os elementos manipuláveis, interface e o 

processo e tecnologias de conceção das ferramentas. 

No que respeita à entrevista (simultaneamente com respostas 

abertas e fechadas), pretendemos, através da interação humana, 

identificar um perfil de utilizador – persona – que dê inputs para a 

conceção da ferramenta de tipográfica. Para além disso, recorremos à 

entrevista com respostas abertas e livres para se aferir de que forma 

a interatividade e a animação podem influenciar, criativamente, o 

desenvolvimento de objetos para o contexto editorial. As informações 

recolhidas durante esta fase serão analisadas descritivamente. Acresce 

o envio da ferramenta para especialistas da área, no sentido de os 

mesmos avaliarem a usabilidade e o design da interface.

De forma a assegurar o correto desenvolvimento do presente 

projeto, recorremos ao modelo mini-waterfall. “Este modelo consiste 

em realizar uma tarefa de forma correta antes de passar para  

à próxima, sendo possível voltar à tarefa anterior corrigindo  

possíveis erros” (Pereira, 2019, p. 19). Sendo um processo sequencial, 

todas as etapas (Figura 25) deverão ser previamente definidas e 

verificadas regularmente.

30 Disponível em: https://
spacetypegenerator.com/.  
Consultado a 15 de fevereiro de 2020.

31 Disponível em: https://p5studio.
timrodenbroeker.now.sh/.  
Consultado a 6 de março de 2020.

32 Disponível em: https://www.instagram.
com/cdaein/.  
Consultado a 27 de março de 2020.

Definição de 
Requisitos e 
Funcionalidades

Design de 
Interface

Implementação 
da ferramenta

Testes e Opinião de 
Especialistas

Fase de Procedimentos de Pesquisa

1. Design e Desenvolvimento
2. Avaliação
3. Validação da Ferramenta

Entrevistas (Persona) 
e Análise de Casos

FIGURA 25   Modelo mini-waterfall com as etapas definidas para o 
presente projeto (elaboração própria).
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Apresentamos, de seguida, o diagrama de Gantt (Figura 26) relativo à 

calendarização das tarefas. O plano inicial (a cinza) não foi cumprido 

devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus COVID-19. 

Inicialmente, o contacto presencial era imprescindível para avaliar 

a ferramenta e retirar as informações necessárias dos participantes 

(iriam ser marcadas sessões presenciais onde a usabilidade e o 

design da ferramenta iria ser avaliado através da observação e 

contacto diretos). Uma vez imposta a quarentena, o contacto direto 

com os participantes foi revogado e foi necessário definir uma nova 

abordagem de avaliação. Neste sentido. as entrevistas foram realizadas 

online, com recurso à plataforma Zoom.

3.2 CALENDARIZAÇÃO

FIGURA 26   Diagrama de Gantt com a 
calendarização inicial (a cinza) e a sua 
reformulação (a preto) (elaboração própria).
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Atualmente, encontramo-nos inseridos num contexto onde as novas 

tecnologias se desenvolvem exponencialmente. Artistas e designers 

debatem-se diariamente sobre quais as ferramentas mais adequadas 

para aplicar nos seus projetos:

“The capabilities of web-technologies changed drastically in 

the last 10 years. New open-source tools enable programmers 

to develop enterprise-level applications with just HTML, CSS 

and Javascript. More and more software-products popup on the 

market to compete and subverse the major players, who felt 

safe in their monopoly positions for decades”  

(Rodenbröeker, 2019)33. 

“We are living in times of rapid digitalization; everything 

changes very, very fast. I feel like every week there’s a new 

framework on the market that has to be evaluated, and 

this is extremely frustrating and challenging for creatives 

because finding the right tools in times of disruption, weekly 

disruption, is an extreme challenge” (Rodenbröeker, 2020)34. 

Na opinião de Rodenbröeker (2020), o papel dos designers e artistas 

é pensar e debater sobre as tecnologias e implementá-las nos seus 

fluxos de trabalho. Verifica-se um aumento de novas propostas de 

softwares, desenvolvidas por designers, artistas ou investigadores 

do campo criativo, que se afastam das mais convencionais e mais 

utilizadas (como é o caso da Adobe Creative Cloud). Os designers 

começaram a investir em áreas como a programação ou o creative 

coding, de modo a se consciencializarem acerca das novas tecnologias 

e a desenvolverem novas competências técnicas. 

Tendo em conta a revisão literária realizada na Parte I do presente 

projeto, o crescente aparecimento deste software livre, leva-nos a 

considerar pertinente proceder à análise de ferramentas disponíveis 

na web, de seguida apresentada. De salientar que estas ferramentas 

possuem abordagens e finalidades distintas, mas assentam na 

manipulação de tipografia (quer cinética, quer estática). Com esta 

análise procuramos identificar as características e práticas comuns 

inerentes ao desenvolvimento de um software neste âmbito. 

Finalizamos o presente capítulo com uma síntese comparativa 

destas ferramentas, esquematizada numa tabela, de modo a refletir 

os parâmetros que cada uma das ferramentas permite manipular. 

Esta análise foi realizada de acordo com variáveis do meio editorial, 

nomeadamente, a capacidade de personalização do Formato, da 

Tipografia, da Grelha/Modularidade, da Cor, da Imagem e de acordo com 

as variáveis que o meio dinâmico e virtual acrescenta, nomeadamente, a 

Temporalidade/Animação/Movimento e a Tridimensionalidade.

33 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“Os recursos das tecnologias web 
mudaram drasticamente nos últimos 10 
anos. Novos softwares livres permitem 
que os programadores desenvolvam 
aplicações de nível empresarial com 
apenas o recurso a HTML, CSS e 
JavaScript. Surgem cada vez mais 
produtos de software no mercado para 
competir e subverter os principais, que 
se sentiram seguros nas suas posições de 
monopólio durante décadas”.

34 Trad. livre da autora, a partir do original: 
“Vivemos tempos de digitalização 
rápida; tudo muda muito, muito rápido. 
Sinto que todas as semanas aparece uma 
nova framework no mercado que precisa 
de ser avaliada, e isso é extremamente 
frustrante e desafiador para os criativos, 
pois encontrar as ferramentas certas em 
momentos de rutura, rutura semanal, é 
um desafio extremo”.
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Mutschelknaus vive em North Virginia e é professor no Maryland 

Institute College of Art (MICA). No dia 10 de abril de 2020, Kiel 

realizou um evento live ao convite da página de Instagram “Live!”35. 

Esta página surgiu num contexto pandémico e tem como objetivo 

inspirar artistas e designers e combater o aborrecimento do 

confinamento, através de várias palestras online. Mutschelknaus 

abordou a origem do STG36, mencionou ainda outros projetos de 

uma forma mais sucinta e fez uma breve demonstração de como 

desenvolver o STG, com recurso à biblioteca p5.js. Esta palestra 

revelou-se fundamental para compreender o processo e as intenções 

do artista no desenvolvimento da ferramenta. Assim, a análise aqui 

apresentada parte das informações dadas por Mutschelknaus ao longo 

do evento, de duas entrevistas realizadas para as revistas online  

"It’s Nice That" e "The Verge" e do contacto e manipulação diretos  

com a ferramenta STG.

O STG combina a biblioteca de código p5.js com uma fonte 

variável (desenhada no software Adobe Illustrator [AI] e programada 

manualmente no software Processing).

Mutschelknaus começou por realizar alguns “tracking demos” do 

edifício principal do MICA, no After Effects de modo a desenvolver 

candeeiros cilíndricos, simulados em realidade aumentada37. Depois 

de algumas iterações e bastante experimentação, o problema 

surgiu no momento do render das animações.38 Foi neste momento 

que Mutschelknaus se apercebeu que estava a criar uma espécie 

de ferramenta dentro do After Effects para conseguir alcançar os 

objetivos que queria. Prosseguiu para o software Cinema 4D, mas 

rapidamente se apercebeu da sua igual complexidade. 

“Designing the pieces in After Effects was a good place to 

start, but it was cumbersome, and as the forms became 

more complex, it became harder to iterate. By this point, I 

knew the geometry well and decided to create a version in 

the coding programme Processing. It translated perfectly” 

(Mutschelknaus cit. por Ong, 2019)39.

4.1 "SPACE TYPE GENERATOR" DE KIEL D. MUTSCHELKNAUS

35 Disponível em: https://www.instagram.
com/livetalkfrom/.  
Consultado a: 10 de abril de 2020.

36 Disponível em: https://
spacetypegenerator.com/.  
Consultado a: 10 de abril de 2020.

37 Estas peças eram compostas por 
letras animadas na sua escala (era 
o path das letras que se alterava 
ao longo do tempo). Nesta altura 
Mutschelknaus não sabia que estava 
a desenvolver e a trabalhar sobre uma 
fonte variável no After Effects. Possuía 
conhecimentos técnicos mais básicos 
a nível de programação (uma vez que 
se encontrava ainda a aprender a 
programar no Processing) e começou 
por realizar algumas expressões no 
After Effects.

38 Algumas chegavam a demorar dois 
segundos por noite. Existiam muitas 
pré-composições, sliders, expressões e 
layers dentro do ficheiro.

39 Trad. livre da autora, a partir do 
original: “Desenhar as peças no After 
Effects foi uma boa forma de começar, 
mas era complicado e, à medida que as 
formas se tornavam mais complexas, 
ficava cada vez mais difícil iterar. 
Por esta altura, eu conhecia bem a 
geometria e decidi criar uma versão no 
software de programação Processing. 
Traduziu-se perfeitamente”.
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“Last year I was creating these typographic chandeliers and 

it was so hard to experiment and iterate on the forms with 

the software I was using (After Effects and Cinema 4D). It 

took the programs forever to render changes. I decided to 

switch up the tools and translated into a coded environment, 

Processing. From there it just exploded. I could get instant 

feedback of the forms through changing the parameters as 

it was animating. I kept adding more and more waves and 

parameters to different aspects of those forms” (Mutschelknaus 

cit. por Joel, 2019)40.

A sua necessidade de manipular uma ferramenta que não fosse 

tão pesada e tão sofisticada de modo a alcançar os seus objetivos, 

e controlar toda a matemática mais rápida e facilmente, originou 

o STG. A transição da fonte variável do Adobe Illustrator para o 

Processing demonstrou ser um processo moroso, mas que, segundo 

Mutschelknaus, acaba por valer o investimento de tempo. Esta 

abordagem funcionou e tornou o processo mais rápido e eficaz41. 

O desenvolvimento desta ferramenta abriu portas para mais 

experimentação e para um novo tipo de interação com a estrutura 

formal das letras.

O autor considera que o futuro do design irá passar pela criação 

de ferramentas ao invés da criação de designs. Acrescenta que o STG 

deveria ser considerado um novo método de desenhar e criar uma 

vez que dá ao utilizador um sistema fluído para a criação de objetos 

gráficos e não apenas uma forma final: “Space Type Generator (…) 

creates a fluid system rather than a final form. I’d like the users to 

consider this notion, and think of this project as a new method of 

design in itself” (Mutschelknaus cit. por Ong, 2019)42.

O STG é uma ferramenta online para dimensões desktop 

(desenvolvida em 2018) que possui 9 versões (p.ex. “CYLINDER”, 

“FIELD” ou “STRIPES”), sendo que, cada versão possui vários presets.

Na versão “CYLINDER”, é possível manipular inúmeros 

parâmetros, através de sliders, relativos à forma cilíndrica 

tridimensional (p.ex. o raio ou o offset), à onda da animação (p.ex. 

a velocidade ou a latitude), à tipografia (p.ex. o stroke , a altura ou 

a largura) e à posição da câmara (nos eixos x, y e z e zoom). É ainda 

possível definir a cor das letras e do background do canvas através de 

um objeto HyperText Markup Language (HTML) color input e escolher 

os presets através de botões.

40 Trad. livre da autora, a partir do 
original: “No ano passado, eu criei 
candeeiros tipográficos e era tão difícil 
experimentar e iterar estas formas com 
o software que eu estava a utilizar (After 
Effects e Cinema 4D). Os programas 
levavam uma eternidade para fazer 
processar alterações. Decidi mudar de 
software e mudei para um ambiente de 
programação, o Processing. A partir 
daí, apenas explodiu. Eu conseguia 
obter feedback instantâneo das formas 
ao alterar os parâmetros e ficavam 
animadas. Continuei a acrescentar 
cada vez mais ondas e parâmetros a 
diferentes aspetos dessas formas.”

41 O render era praticamente instantâneo 
e tinha a vantagem de interagir em 
tempo real com os parâmetros que 
fossem necessários alterar através de 
sliders. O seu pensamento ao longo 
deste processo passava muitas vezes 
pela experimentação com novas 
variáveis e pela criação de novas 
expressões de ondas sin e cos, aplicadas 
a qualquer parâmetro que ele se 
conseguisse lembrar. 

42 Trad. livre da autora, a partir do 
original: “O Space Type Generator (…) 
cria um sistema fluído em vez de uma 
forma final. Gostaria que os utilizadores 
considerassem essa noção e pensassem 
neste projeto como um novo método de 
design em si”. 
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Esta ferramenta (Figura 27) permite apenas manipular um input de texto 

em qualquer das versões. O canvas possui as dimensões da janela do 

browser. O STG não permite exportar vídeo, no entanto as versões 

“STRIPES”, “FLAG”, “MORISAWA”, “CASCADE” e “RIBBON” permitem 

a exportação de um ficheiro Graphics Interchance Format (GIF).  A 

versão mais recente “LAYERS” é a única que não recorre à tipografia 

desenvolvida em código por Mutschelknaus. Aqui o autor apresenta 

uma lista de várias tipografias (num objeto HTML select input).

Sendo assim, constatamos que o software apresenta coerência 

no posicionamento dos objetos HTML inputs em todas as versões 

(em suma, do lado esquerdo apresenta todos os controladores que 

permitem manipular a tipografia e os objetos em cena, na parte 

inferior encontramos os presets). Esta disposição só se altera na 

versão “MORISAWA” devido à horizontalidade dada pelos grafismos. 

Os elementos UI são simples, não possuem Cascading Style Sheet 

(CSS), e permitem controlar diversos parâmetros de uma forma rápida 

e em tempo real. A utilização de objetos HTML color inputs permite 

escolher qualquer cor do espectro o que dá uma total liberdade 

cromática ao utilizador. 

Controladores

Presets

Versões

FIGURA 27   STG_v.cylinder, Mutschelknaus, 2019 
(fonte: https://spacetypegenerator.com/).

Tendo em conta que é uma ferramenta de tipografia cinética, o 

facto de não existir exportação de um ficheiro de vídeo pode ser 

considerado um fator limitativo. No entanto, o autor sugere a 

gravação do próprio ecrã de computador como solução, uma vez que 

ainda não encontrou nenhuma opção técnica sustentável no seu 

ponto de vista. É possível exportar um frame da animação clicando 

com o botão direito do rato (talvez para um utilizador que esteja 

mais familiarizado com o objeto HTML canvas), mas não existe 

nenhum botão visível na interface que o permita fazer. Não obstante, 

Mutschelknaus refere que ainda se encontra a trabalhar em novas 

versões da ferramenta e que pretende otimizar algumas já publicadas.
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Rodenbröeker é designer, músico e media artist, de Papenburg, 

Alemanha. Tirou o curso na Münster School of Design (MSD). 

Descobriu o creative coding em 2014 quando trabalhava a sua música 

eletrónica e precisava de live visuals para os concertos. Rodenbröeker 

tem vindo a incorporar esta competência nos mais diversos projetos, 

entrando em territórios não explorados até então. É um designer e 

professor a tempo inteiro e explora as possibilidades do código nas 

áreas da arte e do design. 

Em abril de 2020, Rodenbröeker foi convidado pelo podcast 

“Tech+Art”, para relatar o seu percurso e debater temas ligados às novas 

tecnologias e design. Foi também convidado a palestrar na segunda 

edição da conferência “TAAALKS”, em junho de 2020, onde se aborda 

o design e a tecnologia. A presente análise parte das informações 

dadas por Rodenbröeker ao longo do podcast, é complementada com 

as informações dadas na sua palestra durante a conferência e com o 

contacto e manipulação diretos com a ferramenta “p5studio”43.

A motivação de Rodenbröeker para a criação da ferramenta nasce 

quando se encontrava a estudar e a investigar sistemas de design: 

“The idea of a design system is very old, and I have been 

researching that theme in many studies when I was 

studying in MSD. (…) And from that moment that I learned 

Processing, and after web technologies, I had a moment 

in my perception where I felt like ‘Now I’m able to do 

that’, ‘Now I can create design machines, I can create an 

application that, in theory, can compete with Adobe tools’. 

I really liked the idea of questioning tools we use every day 

as creatives. And that was basically what motivated me to 

build p5studio. Either way, it was not really a huge project, 

it was quite simple. I was surprised that is so easy to build a 

software that enables you to create posters design that can 

be explored as high-resolution images. Which means that 

these images are printable”44 (Rodenbröeker, 2020).

4.2 “P5STUDIO” DE TIM RODENBRÖEKER

43 Disponível em: https://p5studio.
timrodenbroeker.now.sh/.  
Consultado a: 10 de maio de 2020. 

44 Trad. livre da autora, a partir do 
original: “A ideia de um sistema de 
design é muito antiga, e tenho vindo a 
pesquisar esse tema em vários trabalhos 
quando me encontrava a estudar no 
MSD. (…) E a partir daquele momento 
em que aprendi Processing, e depois das 
tecnologias da web, tive um momento 
em minha perceção em que senti que 
'Agora posso fazer isso', 'Agora posso 
criar máquinas de design, posso criar 
uma aplicação que, em teoria, pode 
competir com as ferramentas Adobe'. 
Gostei muito da ideia de questionar as 
ferramentas que usamos todos os dias 
como criativos. E foi basicamente isso 
que me motivou a construir o ‘p5studio’. 
De qualquer forma, não era na verdade 
um grande projeto, era bastante 
simples. Fiquei surpreso ao ver que 
é tão fácil construir um software que 
permite criar designs de cartazes que 
podem ser explorados como imagens de 
alta resolução. O que significa que essas 
imagens podem ser impressas”. 
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O p5studio (Figura 28) é uma ferramenta de design (protótipo) online 

para desktop, que permite criar posters/artefactos visuais (com 

a proporção da série A – ISO 216, p.ex. o formato A4) e recorre à 

biblioteca p5.js. A sua interface divide-se em três partes: a do lado 

esquerdo onde se manipulam os diversos parâmetros, a do centro que é 

um canvas e a do lado direito destinada à visualização do canvas (zoom 

e brightness) e à exportação de ficheiros (em PNG, JPEG e vídeo). Esta 

aplicação é estilizada, ou seja, recorre a um ficheiro CSS. Isto confere 

um visual mais apelativo e cuidado à interface. 

Separadores

Controladores

Exportação
FIGURA 28   p5studio, Rodenbröeker, 2019  
(fonte: https://p5studio.timrodenbroeker.now.sh/).

É possível manipular seis elementos separados por tabs: “Headline”, 

“Subline”, “Image”, “Image2”, “Grid” e “Base”. Ao clicarmos no 

elemento que pretendemos editar, os controladores e inputs HTML 

aparecem em baixo. Os dois primeiros elementos são textuais. No 

título podemos controlar o tamanho da letra, a altura da linha, 

escolher entre apenas quatro cores (branco, preto, vermelho e 

azul) e aceder a uma biblioteca de fontes tipográficas. No subtítulo 

não é possível escolher a fonte tipográfica, mas podemos alterar o 

alinhamento do texto. Os dois elementos imagéticos possuem os 

mesmos controladores e inputs HTML (escolher a imagem a partir de 

uma biblioteca e manipular a sua largura/tamanho e a rotação nos 

eixos x, y e z). No elemento da grelha podemos, mais uma vez, escolher 

entre apenas quatro cores e definir o número de linhas e colunas. 

Por fim, no último elemento podemos decidir a cor do background do 

canvas de acordo com as quatro cores disponíveis. Os controladores 

e inputs HTML utilizados caraterizam-se por sliders, botões e caixas 

de texto (com um aspeto visual distinto que rapidamente permite 

entender a função de cada controlador). É ainda possível esconder/

eliminar cada um destes elementos do canvas, através de um botão. 

Na área central da interface, o utilizador pode contar com o input 

do rato que permite alterar a posição do elemento selecionado no 

canvas. Embora a ferramenta não permita manipular tipografia em 
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movimento, possui uma opção de exportação em vídeo, que grava 

o processo de criação do objeto gráfico (ou seja, a página web na 

totalidade). A opção de definição do brightness da página é uma mais 

valia, pois permite ao utilizador controlar o contraste entre a cor de 

fundo da interface e a cor de fundo do canvas. 

De uma forma geral, a ferramenta apresenta um aspeto visual 

apelativo e cuidado e é de rápida aprendizagem, pois recorre a objetos 

HTML para controlar os gráficos em tempo real. Mesmo que a escolha 

de cores se apresente limitada (apenas quatro cores, com o objetivo de 

ser um constrangimento criativo), o “p5studio” pode ser considerada 

uma excelente ferramenta de design auxiliar para a criação de, através 

de um sistema generativo, peças rápidas e/ou protótipos ou até mesmo 

peças mais finalizadas que, caso seja o pretendido, podem ser aplicadas 

em contexto editorial. O próprio autor carateriza-a como um caso de 

estudo que pretende exibir: “the technical and creative possibilities of 

a software dedicated to a design-system”45 (Rodenbröeker, 2019).

45 Trad. livre da autora, a partir do 
original: “as possibilidades técnicas e 
criativas de um software dedicado a um 
sistema de design”. 
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Dae In Chung é animador, designer e professor no MICA. O seu 

trabalho tem um foco muito grande na interatividade e no movimento. 

Chung, na sua página pessoal do Instagram tem vindo a publicar 

alguns previews da ferramenta paramétrica de fonte variável que se 

encontra a desenvolver. Esta, tal como o STG e o p5studio, também 

recorre à biblioteca p5.js. 

A seguinte análise é realizada a partir da visualização dos vídeos 

disponíveis na página de Chung46, é, portanto, suportada apenas na 

observação, ao contrário dos casos anteriores, que se encontram 

disponíveis online para utilização e interação.

Entendemos que a ferramenta (Figura 29) permite manipular e 

animar uma fonte variável, desenvolvida por código. A sua interface 

apresenta o canvas no centro e controladores (sliders, text inputs, 

botões e select inputs) agrupados da seguinte forma, do elemento 

mais geral para o mais particular: “Canvas Settings”, “General 

Settings”, “Block Settings” e “Font Settings”. A posição destes quatro 

blocos pode ser alterada através do click e do arrastar do rato e ser 

posicionados em qualquer local da página. Num dos vídeos de pré-

visualização da ferramenta podemos observar que é também possível 

rodar as caixas de texto. Nesta mesma versão a tipografia possui uma 

animação tanto, na cor, como no stroke.

Esta ferramenta assemelha-se a outras ferramentas de edição de 

texto, como o Adobe InDesign, p.ex. na medida em que o click do rato 

no elemento textual permite editar o conteúdo. Em relação ao bloco 

“Canvas Settings”, conseguimos perceber que é possível alterar as 

dimensões do canvas através de um objeto HTML text input e acionar 

uma grelha (criada através de pontos). Consideramos uma vantagem 

o facto de existir liberdade na manipulação das dimensões do canvas, 

pois é possível adaptar os objetos gráficos gerados na ferramenta ao 

contexto editorial mais rapidamente e sem qualquer constrangimento. 

Existe ainda a opção de definir a cor da página, do canvas e destes 

mesmos pontos da grelha através de objetos HTML color inputs, o que 

permite, uma total liberdade cromática.

Em relação ao bloco “General Settings” (Figura 30), conseguimos 

escolher entre o que aparenta ser várias paletas cromáticas já 

definidas por Chung, através de um objeto HTML select input e editar 

as mesmas. Podemos ainda ativar ou desativar, através de uma 

checkbox, uma sombra para as caixas de texto e desbloquear, duplicar 

ou remover estas mesmas caixas e limpar o canvas, eliminando 

assim todos os elementos de uma só vez. Existe um grupo de botões 

dos quais desconhecemos a função, apenas sabemos que um deles 

permite ativar uma animação na cor do texto tendo em conta a paleta 

cromática selecionada.

4.3 PRÉ-VISUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE DAE IN CHUNG

46 Disponível em: https://www.instagram.
com/cdaein/.  
Consultado a: 18 de abril de 2020.

FIGURA 29   Versão de 4 de março, 
Chung, 2020 (fonte: https://www.
instagram.com/p/B9UdeuxhXU7/).

FIGURA 30   Versão de 10 de março, 
Chung, 2020 (fonte: https://www.
instagram.com/p/B9UdeuxhXU7/).
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Partindo para a análise do bloco “Block Settings”, podemos observar 

inúmeros objetos HTML slider que permitem manipular as margens 

(superior, direita, inferior e esquerda) das caixas de texto, bem como o 

arredondamento dos cantos. Assumimos que a checkbox que possui uma 

imagem de um cadeado sirva o propósito de bloquear a caixa de texto 

em questão. Assumimos ainda que a checkbox que possui ao seu lado o 

texto “BG” sirva para ativar ou desativar um fundo colorido para a caixa 

e que os botões com as setas para cima e para baixo permitam navegar 

entre as várias caixas de texto de acordo com a sua ordem de criação. 

Acresce que, os últimos dois botões, tendo em conta que possuem setas 

circulares, tenham a finalidade de navegar entre os passos dados, caso 

o utilizador queira retroceder por ter realizado algum engano, p.ex. 

funcionando como uma espécie de comando “ctrl+z”.

No que respeita ao bloco “Font Settings” (Figura 31), tal como o 

nome indica, permite manipular a fonte variável da caixa de texto 

em questão. Aqui apresentam-se apenas objetos HTML slider que 

permitem manipular um conjunto de parâmetros como p.ex. o 

tamanho, o peso, a largura ou as ascendentes das letras.

Desta forma percebemos que, tal como nas ferramentas anteriores, 

os controladores são de fácil manipulação e mesmo um utilizador 

que não tenha conhecimento técnico a nível das áreas de animação 

e de programação consegue aprender a ferramenta e desenvolver 

objetos gráficos apelativos e com movimento. Estes elementos UI 

não recorrem a um ficheiro CSS e a manipulação da maioria dos 

parâmetros aparenta ser em tempo-real. 

No nosso entendimento esta ferramenta possui uma grande 

vantagem: devido à sua modularidade permite ao utilizador uma 

maior liberdade na posição dos elementos no canvas, sendo a única 

ferramenta dos três casos aqui apresentados que permite a inserção/

criação de novos elementos.

FIGURA 31   Versão de 9 de março, 
Chung, 2020 (fonte: https://www.
instagram.com/p/B9hzHrVBaCL/).
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Ao longo do presente capítulo apresentamos uma breve análise a três 

ferramentas tipográficas. As duas primeiras análises, nomeadamente, 

o STG e “p5studio”, partem da interação e utilização direta do software, 

bem como da pesquisa das intenções e necessidades dos autores e 

respetivos processos de trabalho. A última análise, parte meramente 

da observação de vídeos disponibilizados pelo autor da ferramenta, 

Dae In Chung, na sua página da rede social Instagram. 

De acordo com a nossa análise constatamos que no caso do STG, o 

autor reflete uma necessidade de otimizar e personalizar o seu sistema 

de design, ou seja, ao criar a sua própria ferramenta adquiriu um 

controlo muito maior das suas peças e acelerou o processo de trabalho, 

facilitando ainda as exportações. Relativamente ao “p5studio”, 

Rodenbröeker mostrou sempre uma postura curiosa e crítica em 

relação às ferramentas mais convencionais, o que o levou a partir para 

um processo mais experimental através da criação do seu próprio 

sistema. Por fim, no caso de Chung não conseguimos perceber qual a 

intenção e necessidade devido à falta de documentação. 

De seguida, apresentamos esquematicamente (Tabela 8) uma breve 

comparação entre as ferramentas, tendo em conta os seguintes 

tópicos: Formato, Tipografia, Grelha/Modularidade, Cor, Imagem, 

Temporalidade/Animação/Movimento e Tridimensionalidade.

4.4 SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO
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TABELA 8   Comparação dos casos de estudo (elaboração própria).

Tópicos/ 
Ferramenta

Formato Tipografia Grelha/
Modularidade

Cor Imagem Temporalidade/
Animação/
Movimento

Tridimensionalidade

STG Tamanho da janela 
do browser.

Fonte variável 
programada 
que pode ser 
manipulada na 
altura, largura, 
peso e tracking, 
p.ex. formas que 
contêm o texto e 
fundo.

Não. Paleta livre (tanto 
para o fundo como 
para a tipografia e 
formas).

Não. Na tipografia e nas 
formas (p.ex. na 
rotação, posição e 
altura).

Nas formas criadas pela 
tipografia. Stacking de 
layers – 2.5D.

p5studio Proporção série A – 
ISO 126 (p.ex. A4).

Biblioteca de 
fontes (permite 
manipular 
tamanho, posição 
no espaço, 
entrelinhamento, 
alinhamento).

Permite 
manipular 
número de 
linhas e de 
colunas de uma 
grelha, que pode 
ser ativada ou 
desativada, mas 
não existe snap 
na grelha.

Paleta limitada 
a quatro cores 
(branco, preto, 
azul e vermelho) 
para o fundo, 
a grelha e a 
tipografia.

Utilização de 2 
imagens (a partir 
de uma biblioteca) 
e podemos 
manipular o 
tamanho, a 
rotação e posição)

Não. Sim, nas imagens pela 
rotação nos três eixos.

s. n. Livre (o utilizador 
insere o tamanho 
num input de 
texto).

Fonte variável 
programada 
que pode ser 
manipulada (p.ex. 
altura, largura, 
peso e shear).

Grelha criada 
através de 
pontilhado, que 
pode ser ativada 
e desativada. É 
possível fazer 
snap com os 
objetos criados 
na grelha.

Paleta livre (fundo 
da página e do 
canvas, grelha, 
tipografia e 
formas).

Não. Cor (p.ex.dos 
blocos de texto e 
da tipografia) e 
Tipografia (p.ex. 
stroke e largura da 
tipografia).

Não

A análise comparativa entre as ferramentas permitiu-nos chegar a 

algumas conclusões, as quais passamos a citar. As três ferramentas 

correm num ambiente web, no browser e, de uma forma geral, parecem 

funcionar melhor na sua versão desktop. 

Embora só a ferramenta de Rodenbröeker possua os controladores 

estilizados com CSS, todas as ferramentas recorrem ao mesmo tipo de 

controladores (p.ex. sliders, inputs de texto ou botões) que permitem 

manipular parâmetros e curvas de uma forma visual e em tempo real. 

Relativamente à proporção do canvas (Formato) os três casos 

são completamente discordantes: um adapta-se à janela do browser, 

outro recorre à série A e outro é completamente livre. Talvez isto se 

deva à finalidade definida pelos autores para os objetos criados nas 

suas ferramentas, p.ex. Mutschelknaus pretendia criar animações, 

daí a proporção 16:9 de um desktop e Rodenbröeker menciona a 

facilidade em obter imagens com alta resolução, ou seja, que possam 

ser impressas, daí ter utilizado a proporção da Série A que se revela a 

mais convencional. 

Todos os casos permitem manipular texto e o fundo do canvas, 

Rodenbröeker dá ao utilizador a opção de alterar o brilho da página 

através de um slider de modo a manipular o contraste cromático com o 
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canvas. Chung vai mais além e permite alterar a cor de fundo da página 

através de um objeto HTML color input, o que permite total liberdade 

na escolha da cor.

No que respeita à Tipografia, Grelha/Modularidade, Cor e Imagem, 

podemos concluir que: Mutschelknaus e Chung programaram a sua 

própria fonte variável e Rodenbröeker apresenta uma biblioteca 

com várias opções de fontes tipográficas. Relativamente à Grelha, 

Mutschelknaus é o único que não apresenta esta variável, no entanto, 

mais uma vez, atribuímos este aspeto ao facto de a sua ferramenta 

ter sido desenvolvida para criar objetos animados para realidade 

aumentada e para a web. Os outros dois autores permitem ativar/

mostrar e desativar/esconder a grelha, mas só Rodenbröeker permite 

manipular o número de colunas e de linhas. No que concerne à cor, 

Rodenbröeker dá a escolher ao utilizador apenas entre quatro cores, 

um constrangimento criativo, uma vez que limita o utilizador a um 

sistema e esquema de cores, comparado com os outros dois autores 

que permitem utilizar uma paleta cromática livre. Rodenbröeker 

destaca-se ainda dos restantes casos ao ser o único que permite a 

utilização de imagens (mais uma vez este fator possa estar relacionado 

com a finalidade das peças que a ferramenta permite produzir).

Quanto às variáveis do meio dinâmico, Temporalidade/Animação/

Movimento e Tridimensionalidade, constata-se que mais uma vez, 

a finalidade dos objetos gerados influencia estes aspetos. Ou seja, 

podemos associar o “STG” e o caso de Chung a formatos finais mais 

livres e digitais, por conseguinte, possuem uma temporalidade mais 

notória, e o “p5studio” a um formato final estático e impresso, ao não 

permitir animar os elementos (embora possua uma opção de gravação 

do ecrã). No entanto, estas considerações não invalidam a utilização 

de frames dos primeiros dois casos num ambiente físico e estático 

como um livro ou um cartaz. No que toca à Tridimensionalidade, 

apenas a ferramenta de Chung não permite essa funcionalidade, por 

si só é um software complexo, com outro tipo de funcionalidades e 

opções distintas das demais ferramentas (p.ex. a possibilidade de 

ter um número “infinito” de textos com parâmetros diferentes ou a 

possibilidade de retroceder um passo).



PROJETO

CAPÍTULO 5
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No presente capítulo apresentamos as etapas e os trabalhos realizados 

para a criação da ferramenta, cujo design e conceção têm por base o 

princípio da Repetição (apresentado na secção 2.3 – Proposta de um 

modelo concetual de tipografia cinética). Para além disso, o desenho 

da ferramenta também se baseou na análise de casos presente no 

capítulo anterior (Capítulo 4 – Contexto atual de ferramentas na web: 

análise de casos). 

Neste sentido, o desenvolvimento do projeto encontra-se dividido 

em cinco fases: 1) Identificação do público-alvo; 2) Conceção; 3) 

Implementação; 4) Avaliação e 5) Artefacto editorial. Na primeira fase 

realizaram-se 28 entrevistas com o objetivo de desenvolver um perfil 

de utilizador – persona. Na segunda fase planificou-se e aprimorou-se 

o conceito e a arquitetura da ferramenta e desenhou-se a interface. 

Na terceira fase desenvolveu-se a ferramenta com recurso à biblioteca 

de código p5.js. Posteriormente, na quarta fase disponibilizou-se 

a ferramenta desenvolvida a três especialistas da área do design 

e multimédia, com vista a obter uma avaliação heurística, e a um 

conjunto de 21 participantes, de modo a perceber o potencial criativo 

da animação no meio editorial. As sugestões e problemas detetados 

pelos mesmos também foram tidos em conta. Finalmente, na quinta e 

última fase elaborou-se um livro, o qual agrega uma série de objetos 

gráficos gerados na ferramenta pelos utilizadores teste e submetidos 

numa open call. 



66CAPÍTULO 5      PROJETO

Nesta secção abordamos a fase preliminar de conceção da 

ferramenta. Esta fase carateriza-se pela criação de uma persona – um 

arquétipo que representa o perfil de um tipo de utilizador, com um 

comportamento específico e com frustrações e necessidades, baseado 

em padrões de comportamento. Ao recorrer a personas, é possível 

desenvolver uma maior compreensão dos objetivos e necessidades dos 

possíveis utilizadores num determinado contexto, validando assim a 

conceção de um produto (Cooper, Reimann, Cronin, & Noessel, 2014). 

Para tal, realizaram-se entrevistas a 28 participantes: 7 estudantes 

de Licenciatura em Design Gráfico, 12 estudantes de MDGPE, 5 

licenciados em Multimédia (2 dos quais estudam/trabalham em 

Animação, 1 é mestrando em Design, 1 é mestrando em Multimédia 

e 1 é estagiário numa empresa de 3D e Motion Graphics), 1 designer 

e professor de licenciatura, 1 pós-graduado em Motion Design e 

2 designers gráficos (1 mestrando em Ilustração e Animação e 1 

licenciado em Design e Multimédia). Esta amostra de participantes 

(Gráfico 1) pode dividir-se em duas partes: ainda em graduação (Design 

Gráfico) e pós-graduados (tendo em conta a área que se inserem 

atualmente, Animação, Design Gráfico e Editorial e Multimédia).

5.1 IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

GRÁFICO 1   Caracterização do público-alvo: 
grau académico e área de estudo/trabalho 
(elaboração própria). 

Pré-graduado

Pós-graduado

Multim
édia

A
ni

m
aç

ão

Pós-G.

Design Gráfico

Design Gráfico

Pré-G.

Apresentamos de seguida, o processo de desenvolvimento da persona 

e breve análise descritiva das entrevistas aplicadas, de modo a delinear 

o seu perfil.
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De modo a criar a persona baseada em dados verídicos (no que toca 

aos interesses, motivações, objetivos, hábitos, comportamentos, 

frustrações e necessidades), foi necessário realizar entrevistas a 

possíveis utilizadores. Começamos por debater possíveis perfis e 

por desenvolver um guião da entrevista. Este guião inclui questões 

delineadas no sentido de permitir analisar três grupos/caraterísticas 

mais abrangentes: 1) Objetivos e interesses; 2) Comportamentos, 

tecnologias e aptidões; e 3) Frustrações e necessidades. As questões 

desenvolvidas encontram-se previstas na Tabela 9. Esta entrevista é 

estruturada uma vez que possui perguntas previamente estipuladas e 

perguntas de escala (p.ex. o nível das aptidões técnicas nos softwares – 

nível introdutório, intermédio ou máximo) e de resposta aberta.

5.1.1 GUIÃO E PLANIFICAÇÃO DAS ENTREVISTAS PARA  

A CRIAÇÃO DA PERSONA

TABELA 9   Perguntas da entrevista para a criação da persona (elaboração própria).

O
bj

et
iv

os
 e

 In
te

re
ss

es
 O que se vê a exercer no futuro? Quais as áreas de maior interesse?  

Que tipo de projetos gosta mais de fazer em concreto?

Desenvolve projetos editoriais? Se sim, dê exemplos.

Desenvolve projetos com a componente de animação? Se sim, dê exemplos.

Tipografia cinética (animada/em movimento) é uma área que lhe interessa?  
Sim ou não? E porquê?

Co
m

po
rt

am
en

to
s,

  
Te

cn
ol

og
ia

s 
e 

A
pt

id
õe

s

Para que utiliza o computador e o telemóvel? (p.ex. o computador para trabalho e 
pesquisa e o telemóvel para lazer e pesquisa)

As ferramentas/software que utiliza estão instalados no computador ou acede online?

Quais as ferramentas que utiliza? (p.ex. Photoshop, InDesign, Illustrator, Xd)

Já utilizou outros softwares equivalentes? (p.ex. GIMP para o Photoshop,  
Inkscape para o Illustrator)

Para cada uma das ferramentas que utiliza: Domina por completo e sente-se capaz de 
ensinar a outros (nível elevado), sabe o suficiente para produzir o que precisa (nível 
intermédio) ou está num nível introdutório?

Conhece alguma ferramenta de animação? Se sim, qual/quais?

Fr
us

tr
aç

õe
s 

e 
N

ec
es

si
da

de
s

Quais as maiores dificuldades no momento de criação de um projeto/trabalho?  
(p.ex. ideia ou execução)

Nas ferramentas/software que utiliza, o que menos lhe agrada quando está a produzir? 
(exemplo: a mudança de tamanho da letra no InDesign podia ser mais intuitivo e rápido 
ou interface mais confusa)

O que mais gosta (ou gostaria se o soubesses fazer) de animar?  
(exemplo: personagens ou tipografia)

Se sabe animar, o que sente que a ferramenta/software que utiliza não está  
a cumprir como deveria?

Se tivesse acesso a uma ferramenta para animar/trabalhar tipografia o que gostarias 
que essa ferramenta permitisse manipular? O que gostaria mais de explorar nessa 
ferramenta? (exemplo: distorcer texto, animar a posição, manipular a tipografia através de 
controladores mais simples ou através de presets)

Em concreto, que tipo de artefactos irias realizar com a ferramenta? 
(exemplo: um cartaz animado, um banner, uma capa de um livro, qualquer objeto mesmo 
que à partida seja um meio estático)
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Após a elaboração do guião, aplicamos a entrevista. Inicialmente 

realizamos um teste piloto, no dia 6 de novembro de 2019, onde 

entrevistamos sete estudantes que se encontravam no 3º ano da 

Licenciatura em Design Gráfico, no Instituto Politécnico do Cávado 

e Ave (IPCA). Este teste serviu para nos ambientarmos com o 

processo de entrevista e, simultaneamente, para desenvolvermos um 

primeiro esboço da persona. Este ensaio foi realizado no âmbito de 

um workshop do software Processing (à partida os participantes deste 

workshop teriam interesse nas novas tecnologias e nas ferramentas 

alternativas). Este teste serviu também para perceber se a viabilidade 

e a compreensão por parte dos participantes das perguntas (Quivy & 

Campenhoudt, 2005). 

Ao analisarmos as respostas obtidas a partir deste ensaio 

concluímos que este tipo de utilizadores não seria o principal foco 

para a ferramenta a desenvolver. Este perfil não possuía uma ligação 

muito forte com a Animação ou com o Design Editorial. Estes 

entrevistados encontram-se mais ligados ao branding, talvez devido ao 

percurso curricular do curso que frequentavam. O facto de ainda serem 

estudantes não graduados pode ter influenciado os seus objetivos e 

interesses, ou as suas frustrações, pois à partida, assumimos que ainda 

não possuem muita experiência técnica ou profissional. 

De seguida, passamos para a fase de entrevistas propriamente 

dita onde abordamos 21 participantes, ligados às áreas de animação, 

design gráfico e editorial e Multimédia (como demonstrado no Gráfico 

1 supra).  As entrevistas decorreram ao longo dos meses de novembro 

e dezembro de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, presencialmente, 

com exceção de algumas que foram realizadas via Skype, devido a 

constrangimentos geográficos. 
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5.1.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Depois de realizarmos o teste piloto no IPCA e as restantes entrevistas 

(ver Apêndice I – Tabelas das respostas da Persona 01) passamos para 

uma análise descritiva das respostas dadas pelos participantes. Desta 

forma caraterizamos a Persona 01 (Figura 32) com base nos traços gerais 

das respostas (ver Apêndice III – Traços gerais Persona 01).

Persona 01

Idade 20
Estudante em Design Gráfico, IPCA
Portugal

Interessado em
Ilustração, Identidade, Packaging

Photoshop

Illustrator

InDesign 

Animate

Premiere

Blender

Objetivos
Tem como objetivo profissional 
desenvolver logótipos, cartazes, 
ilustração, branding.

Frustrações
- Dificuldades técnicas em softwares ou 
tarefas mais complexas;
- Interfaces são confusas, pouco intuitivas 
e com muitos separadores e informação;
- Investimento grande de tempo em 
softwares de animação.

Necessidades
- Interface rápida e intuitiva que permita 
visualizar em tempo real as animações. 

Tecnologias

Trabalho e pesquisa;
Softwares instalados no desktop.

Trabalho, pesquisa e lazer.

Pesquisa e lazer.

FIGURA 32   Cartão gráfico da Persona 01 (elaboração própria).

Através da análise comparativa das respostas de cada um dos alunos e 

da criação de traços gerais, percebemos que este tipo de utilizadores 

não será o principal, mas não o descuramos a sua importância 

para o presente projeto. De uma forma geral, aquando a entrevista, 

os participantes encontravam-se a ter o primeiro contacto com 

animação numa das unidades curriculares do 1º semestre do 3º 

ano da Licenciatura em Design Gráfico, pelo que, ainda não tinham 

considerado animar tipografia. Os interesses profissionais assentavam 

sobretudo nas áreas da ilustração e identidade visual e, a maioria, 

não incluía o desenvolvimento de projetos no âmbito do design 

editorial. Tendo em conta as dificuldades técnicas que reportaram, 

os tipos de ações da ferramenta teriam de ser básicos, p.ex. botões e 

sliders e exclusão de ações mais complexas como código ou valores 

e separadores podem confundir. Em suma, uma interface rápida e 

intuitiva, de fácil adaptação, com resultados em tempo real. Por fim, 

relativamente a necessidades ou curiosidades técnicas, as animações/

propriedades a incorporar e a manipular na ferramenta seriam mais 

básicas, nomeadamente, posição nos eixos, repetição de frases em 

vários eixos e posições, animação do tamanho das letras e coisas mais 

complexas como a atribuição de mais plasticidade e orgânica às letras. 
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Independentemente da necessidade de uma interface como acima 

descrito (que facilita a animação e manipulação de tipografia mais 

rapidamente) esta persona apresenta muita dificuldade e inexperiência 

técnica no que toca a animação e tipografia. Este seria um tipo de 

utilizador que ainda se encontra condicionado às ferramentas que 

utiliza no curso, não parece ter iniciativa para explorar outros softwares. 

Pretendemos alcançar e trabalhar com um tipo de utilizador 

mais focado no Design Editorial, ou que apresente experiência nas 

áreas em questão e, por conseguinte, possa reportar dificuldades e 

necessidades, e aplicar os objetos gráficos num contexto profissional. 

Como tal, decidimos continuar com as entrevistas e desenvolver uma 

segunda persona diretamente relacionada com o âmbito do presente 

mestrado – design editorial. Assim, aplicamos a entrevista a alunos 

do 2º ano deste curso, e a designers ou profissionais ligados também 

às áreas da animação e da multimédia (ver Apêndice II – Tabelas das 

respostas da Persona 02). Desta forma caraterizamos a Persona 02 

(Figura 33) com base nos traços gerais das respostas (ver Apêndice IV – 

Traços gerais Persona 02).

Persona 02

Idade 23
Estudante em Design Gráfico e 
Projetos Editoriais, FBAUP
Portugal

Interessado em
Design editorial, animação e com-
posição tipográfica

Photoshop

Illustrator

InDesign 

After Effects 

Premiere

Lightroom

Objetivos
Tem como objetivo profissional 
desenvolver livros, cartazes, 
direção criativa, design de tipos.

Frustrações
- A nível criativo;
- Interfaces são confusas, pouco intuitivas 
e com muitos separadores e informação;
- Investimento grande de tempo em 
softwares de animação.

Necessidades
- Interface rápida e intuitiva que permita 
visualizar em tempo real as animações; 
- Resultados mais inesperados e dinâmicos.

Tecnologias

Trabalho e pesquisa;
Softwares instalados no desktop.

Trabalho, pesquisa e lazer.

Pesquisa e lazer.

FIGURA 33   Cartão gráfico da Persona 02 (elaboração própria).

Embora esta persona esteja condicionada maioritariamente às 

ferramentas da Adobe, adapta-se a novos contextos, gosta da 

experimentação e gosta de explorar mesmo não sabendo a técnica. 

Ponderamos incluir uma espécie de modo “pro” com inputs de valores 

numéricos para controlar os parâmetros de uma forma mais precisa. 

A interface, tal como na persona anterior, deve ser simples e utilizar 

sliders, botões e outro tipo de controladores e os resultados gráficos 

devem ser em tempo real. É uma persona que, de uma forma geral,  

não conhece os princípios da animação, pelo que, tal como para a 

Persona 01, iremos incluir conceitos mais introdutórios. 
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5.2 CONCEÇÃO

Depois de desenvolver as personas passamos para a conceção da 

ferramenta. Desenvolvemos o conceito do projeto e planificamos as 

funcionalidades, bem como a arquitetura do sistema. Posteriormente, 

passamos para o desenho da sua interface.

5.2.1 DEFINIÇÃO DE REQUISITOS

De modo a planificar e arquitetar a ferramenta, tendo em conta os 

objetivos estipulados, a aplicação do princípio da Repetição (ver 

secção 2.3 – Proposta de um modelo concetual de tipografia cinética) 

e a identificação do público-alvo (ver secção anterior), realizou-se 

uma lista das possíveis funcionalidades a implementar tendo em 

conta os objetivos e caraterísticas da persona. E, em simultâneo, 

desenvolveu-se alguns esboços da arquitetura do sistema e da 

interface (ver secção seguinte). 

Desta forma, pretendemos desenvolver uma ferramenta que 

permita manipular tipografia interativa, cinética e/ou estática, 

com uma interface que recorre a controladores visuais como 

sliders e botões (com a possibilidade de incluir valores numéricos 

para um controlo mais preciso). Esta ferramenta deverá permitir 

a manipulação de varáveis/parâmetros de edição de texto como a 

escolha da fonte tipográfica, o tamanho da letra ou o alinhamento. 

Relativamente à aplicação do princípio da Repetição, pretendemos 

que seja possível manipular o número de iterações, tanto na vertical, 

como na horizontal, ou num modo “grelha” onde são aplicadas estas 

duas formas de iterações em simultâneo. Por fim, iremos incluir 

aleatoriedade tanto no conteúdo textual (texto aleatório nos inputs 

quando a página web carregar) como nos valores (através de botões).  

Embora a persona recorra, de uma forma geral, a software instalado 

no desktop, optamos por desenvolver a ferramenta na web. Desta 

forma, a ferramenta encontra-se rapidamente acessível em qualquer 

dispositivo com acesso à Internet e é possível tirar partido de variable 

fonts e, futuramente, color fonts através das tecnologias web como o CSS.  

Relativamente à arquitetura do sistema: existem três inputs de 

texto que são desenhados num canvas (na página web) e exportados 

em imagens. Apresentamos, se seguida a lista de funcionalidades e a 

arquitetura do sistema (Figura 34).



72CAPÍTULO 5      PROJETO

- Inserir e editar texto;

- Adicionar e retirar até num máximo de três textos;

- Alterar a fonte tipográfica, o tamanho da letra, o tracking, o leading 

e o alinhamento;

- Manipular os parâmetros da fonte variável escolhida;

- Alterar a cor da letra;

- Alterar a cor e o tamanho do stroke;

- Alterar a cor de fundo do canvas;

- Reposicionar o texto no canvas;

- Exportar ficheiros (SVG, JPEG, PNG e vídeo);

- Repetição na vertical, na horizontal e em grelha;

- Manipular o número de iterações, o offset no eixo x e no eixo y;

- Animar o peso da fonte variável, o tamanho da letra, a posição nos 

eixos x e y e a opacidade;

- Aplicar o texto como textura num objeto 3D com animação;

- Valores aleatórios e reset para os valores iniciais;

- Modo “Light” e “Dark”.

FIGURA 34   Arquitetura do sistema (elaboração própria).

Três inputs de texto 
manipuláveis com 
conteúdo dinâmico

Página Web

Single PNG Sequence PNG
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5.2.2 DESIGN DE INTERFACE

Na fase do Design de Interface começamos por desenvolver um 

wireframe47 (Figura 35). No momento da conceção deste esboço 

ainda não haviam sido definidas as personas e as funcionalidades 

a implementar, no entanto explorou-se uma interface com duas 

colunas (uma em cada lado) e com o canvas no centro (esta estrutura 

acabou por ser utilizada na interface final).

47 Apresentado no 10.º 
Encontro de Tipografia.

DESIGN DE INTERFACE 01

FIGURA 35   Primeiro esboço da ferramenta (elaboração própria).

Depois de desenvolvermos as personas e a lista de funcionalidades 

realizamos outros estudos para o design da interface (Figura 36), no 

software Figma48. Nesta primeira versão guiamo-nos pelo wireframe 

anterior (Figura 35). 

48 Ferramenta opensource desenvolvida 
para desenhar interfaces  
(https://www.figma.com/).

FIGURA 36   Estudos para a interface da ferramenta (elaboração própria).
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Ao realizar estes estudos chegamos à conclusão que seria interessante 

guiar o utilizador através de quatros passos que podem suceder-se 

de uma forma lógica e temporal: um primeiro passo onde editamos 

e inserimos o texto (alguns parâmetros como o alinhamento ou o 

tracking); um segundo passo onde editamos a composição da página 

(nomeadamente o princípio da repetição); um terceiro passo onde 

animamos a tipografia; e um quarto e último passo onde aplicamos a 

imagem até então desenvolvida num contexto 3D49 (p.ex. como textura 

num cubo). 

Desta forma, iremos explicar e dividir os designs finais realizados 

(Figura 38 e Figura 39) em três tópicos: 1) elementos da interface, 2) tipo 

de letra e 3) paleta cromática. Neste sentido, no que toca ao primeiro 

tópico, podemos dividir a ferramenta em quatros áreas/elementos 

essenciais: o menu superior, o painel esquerdo, o canvas e o painel 

direito. O menu superior possui quatro botões que correspondem 

aos quatro passos ("Text Editing", "Composition", "Animation" e 

"Three-Dimensional") alinhados à esquerda e o nome da ferramenta 

alinhado à direita. O painel do lado esquerdo possui três “separadores” 

horizontais para os três textos de possível manipulação. Cada um destes 

separadores tem sliders, botões e caixas de texto permitem inserir e 

alterar o texto, escolher a fonte tipográfica, manipular o tamanho, o 

tracking, o leading, o alinhamento e a cor do texto. O canvas situa-se no 

centro da página. No painel do lado direito podemos manipular todas as 

funcionalidades que não dizem respeito ao texto, ou seja, a cor de fundo 

do canvas, o modo de esquema de cores da página (“Light Mode” ou 

“Dark Mode”), podemos ler um pequeno texto sobre a ferramenta e abrir 

um overlay com instruções e créditos (são informações mais secundárias 

e mais extensas que não necessitam estar sempre visíveis). Neste painel 

(mais à direita), existem ainda os botões para exportar (o último passo a 

dar na ferramenta). 

Relativamente ao segundo tópico, definimos que iríamos utilizar 

uma fonte mono espaçada aludindo às consolas de programação. À 

medida que fomos desenhando algumas hipóteses testamos várias 

fontes mono, e acabamos por escolher a Space Mono (Figura 37), 

desenhada por Colophon50.

49 O passo do contexto 3D não foi 
desenvolvido devido a constrangimentos 
técnicos e temporais.

50 Disponível em https://fonts.google.com/
specimen/Space+Mono.  
Consultado a: 7 de maio de 2020.

FIGURA 37   Specimen da fonte Space Mono (fonte: https://www.1001fonts.com/
space-mono-font.html).
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Por fim, relativamente à Paleta Cromática, começamos por experimen-

tar algumas cores, mas acabamos por recorrer a tons neutros como o 

preto, o branco (e alguns tons cinza para criar hierarquias) e um tom 

vermelho, mais forte, para dar algum destaque.

FIGURA 38   Versão intermédia “Dark Mode” do design de interface da ferramenta 
(elaboração própria).

FIGURA 39   Versão intermédia “Light Mode” do design de interface da ferramenta 
(elaboração própria).

Depois de desenhamos a interface partimos para a sua implementação 

em HTML e CSS, com algumas funcionalidades em JavaScript (JS) (ver 

secção 5.3 – Implementação). Percebemos que a utilização de uma 

fonte mono espaçada não facilitava a leitura, uma vez que estávamos 

a utilizar essa fonte para todos os elementos textuais, tanto em labels 

dos controladores como em texto corrido. Assim, optamos por realizar 

uma segunda fase de design de interface com as devidas correções, que 

passamos a explicar de seguida.
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Essencialmente, nesta fase alteramos os tons da paleta cromática, 

acentuando mais o vermelho e aumentando ligeiramente o 

tamanho do menu superior. A alteração mais significativa foi a 

fonte tipográfica. Ao invés de utilizamos a Space Mono nos painéis 

laterais, utilizamos a IBM Plex Sans, desenhada por Mike Abbink 

em colaboração com Bold Monday51 (Figura 40). É um tipo de letra 

sem serifa. Mantivemos a fonte Space Mono no menu superior e nos 

números. Utilizamos, ainda, uppercase para títulos e subtítulos. Por 

fim, recorremos a linhas cinzentas, ao invés de pretas, dentro de cada 

secção para acentuar visualmente certas divisões de conteúdo. De 

seguida apresentamos os designs finais, de ambos os modos, “Dark” 

(Figura 41) e “Light” (Figura 42), bem como das instruções da ferramenta 

(Figura 43).

DESIGN DE INTERFACE 02

51 Disponível em https://fonts.google.com/
specimen/IBM+Plex+Sans. 
Consultado a: 28 de maio de 2020.

FIGURA 40   Specimen da fonte IBM Plex Sans (fonte: https://www.1001fonts.
com/ibm-plex-sans-font.html).

FIGURA 41   Versão final “Dark Mode” do design de interface da ferramenta 
(elaboração própria).
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FIGURA 42   Versão final “Light Mode” do design de interface da ferramenta 
(elaboração própria).

FIGURA 43   Instruções da ferramenta (elaboração própria).
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5.3 IMPLEMENTAÇÃO

De seguida, apresentamos a implementação52 da ferramenta que se 

denominou por “variantype”. Subdividimos esta fase em duas partes: a 

primeira, onde implementamos o design de interface desenvolvido na 

secção anterior (5.2 – Conceção), através das tecnologias HTML/CSS/

JS; e a segunda, onde descrevemos o processo de implementação de 

todas as funcionalidades relativas ao desenho no canvas, com recurso 

à biblioteca p5.js. 

Depois da conceção da ferramenta, pesquisaram-se tecnologias 

para desenvolver o projeto. Inicialmente, pensamos no software 

Processing, uma vez que é open-source e possui uma linguagem 

bastante utilizada por artistas e designers (nomeadamente na área 

do creative coding). No entanto, optou-se pela biblioteca p5.js. Esta é 

uma biblioteca JS para creative coding, também open-source. Utiliza a 

metáfora do “sketch” do software Processing, possui funcionalidades 

de desenho, permite ainda incluir o canvas numa página HTML e 

manipular objetos HTML5 como o texto, o próprio canvas e vários 

inputs como sliders ou botões. 

À medida que se implementou a interface, partilharam-se as 

versões com alguns utilizadores diretamente, dentro do perfil da 

Persona 02, e foram-se corrigindo possíveis erros e melhorando o 

aspeto visual. Em simultâneo, fizeram-se estudos/protótipos e testes 

individuais do desenho no canvas, de modo a compreender melhor a 

tecnologia e as suas limitações. O editor de código (Figura 44) utilizado 

foi o da própria biblioteca que está disponível online e que permite  

ver em tempo real as alterações realizadas no código. Este aspeto 

revelou-se uma grande vantagem pois acelerou o processo de trabalho. 

FIGURA 44   Editor online p5.js (fonte: https://editor.p5js.org/).

52 O código encontra-se no repositório 
GitHub para consulta (https://github.
com/vaniaroliveira/variantype).
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5.3.1 INTERFACE (HTML/CSS/JS)

Nesta primeira fase, implementou-se a interface desenhada de acordo 

com a organização descrita na secção 5.2 – Conceção: menu superior, 

painel esquerdo, canvas e painel direito. Em primeiro lugar, criou-se a 

estrutura da página com recurso ao código HTML e, posteriormente, 

atribuíram-se os estilos com recurso a CSS. Recorreu-se, ainda, a JS 

para implementar algumas funcionalidades que não são possíveis de 

realizar com recurso a HTML e CSS, que descrevemos posteriormente.

Relativamente ao menu superior existem três botões que 

correspondem aos três passos que o utilizador deve seguir ao longo da 

ferramenta. Neste caso, recorreu-se a JS (Figura 45) para que, quando o 

utilizador carregue em cada um dos passos, o painel esquerdo altere o 

seu conteúdo.

No painel esquerdo recorreu-se a JS e à biblioteca de funções 

JQuery para implementar a funcionalidade de acrescentar ou retirar 

um input de texto, ou seja, quando o utilizador clicar no botão “+” 

acrescenta inputs de texto, até ao máximo de três, e quando clicar no 

botão “-” retira inputs, até ficar com o mínimo de um. 

Os controladores/objetos HTML5 de cada input (textarea, select, 

color, sliders, chekboxes, buttons, radio buttons) encontram-se em tabs 

do tipo accordion (quando clicamos numa tab o seu conteúdo é visível 

e o das restantes não). Desta forma o utilizador sabe sempre qual 

o texto que está a controlar (Figura 45). Relativamente ao “Text 01” o 

utilizador escolhe a tipografia através de um objeto HTML5 select e 

conforme a opção selecionada são apresentados sliders específicos que 

permitem controlar essa fonte variável. 

No que toca ao canvas, apenas o centramos na página com recurso 

a CSS. A proporção do mesmo é controlada pela biblioteca p5.js (ver 

subsecção seguinte).

Relativamente ao painel direito, utilizamos um objeto HTML5 

color input que permite definir a cor de fundo do canvas. Existem ainda 

uma secção com botões para a exportação de ficheiros. Por fim, existe 

um objeto div e um parágrafo explicativo da ferramenta na secção do 

“About”; um botão para as instruções (que abre um objeto div com 

as instruções da ferramenta, com um efeito overlay com opacidade) e 

botões para alternar entre o modo “Light” e “Dark”.

FIGURA 45   Accordion dos inputs de texto 
(elaboração própria).
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5.3.2 DESENHO NO CANVAS (P5.JS)

O processo de desenvolvimento do desenho no canvas e do controlo 

dos objetos HTML5, assenta essencialmente na visualização de 

tutorias do canal de Youtube “The Coding Train”53, de Daniel Shiffman 

(um canal com inúmeros tutoriais acerca da biblioteca p5.js). Assenta 

também na aplicação prática destes tutoriais através dos testes 

descritos de seguida e na pesquisa de outras soluções mediante as 

necessidades e dúvidas técnicas.

Realizou-se um primeiro teste (Figura 46) de modo a explorar os 

controladores da biblioteca ControlP5, em modo Java, no software 

Processing. Este foi um exercício para relembrar o software e a 

linguagem e perceber como funciona esta biblioteca. Neste exercício 

criaram-se três sliders que controlam a cor do texto (no sistema de 

cores RGB), um input de texto e um botão que submete o texto escrito, 

e, por fim, três botões que alinham, respetivamente, o texto à direita, 

ao centro e à esquerda. Para a realização deste exercício apenas 

recorremos à documentação do website oficial do software. 

53 Disponível em: https://www.youtube.
com/user/shiffman.  
Consultado a: 2 de junho de 2020.

FIGURA 46   Primeiro teste no software Processing (elaboração própria).

Depois de se entrar em contacto com o canal de YouTube de Daniel 

Shiffman e descobrir o editor online da biblioteca p5.js, começou-se 

por manipular texto através da função “textToPoints”54 (Figura 47).  

O objetivo foi definir os pontos que existem na forma da letra através 

desta função e desenhá-los através da criação de um array. Este 

exercício não foi utilizado na versão final da ferramenta, mas poderá 

tornar-se útil, p.ex. no desenvolvimento de um modo onde a tipografia 

seja mutável (aplicação do princípio Mutação – ver secção 2.3).

54 Tutorial disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=4hA7G3gup-4. 
Exercício baseado ainda neste exemplo: 
https://editor.p5js.org/aferriss/sketches/
B1BOfBdZX.  
Consultado a: 2 de junho de 2020.
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De seguida, realizou-se uma prova de conceito (Figura 48). Neste 

exercício, tentou-se recriar alguns aspetos da ferramenta de 

Rodenbröeker, p5studio, onde escalamos o canvas, tendo em 

conta a proporção da série A (ISO 216), desenhamos textos e 

manipulamos os seus parâmetros estáticos como o tamanho, a cor ou 

o entrelinhamento. Tentar replicar algo já existente revelou-se um 

exercício bastante interessante que permitiu entender a arquitetura e 

a planificação de uma ferramenta de composição tipográfica, tal como 

a que nos propomos a desenvolver.

FIGURA 47   Comparação da utilização da função “textToPoints” (à esquerda) e da 
utilização de uma fonte no formato TrueType (à direita) (elaboração própria). 

FIGURA 48   Prova de conceito da ferramenta (elaboração própria). 

Depois de desenvolvermos a base (com a inclusão de HTML e CSS e 

manipulação dos parâmetros mais básicos do texto) passamos para 

a tentativa de implementar uma fonte variável. Começamos por 

pesquisar se era possível manipular uma fonte deste género nesta 

tecnologia. Apercebemo-nos então que o p5.js ainda não possui 

documentação para tal. A única forma possível de o fazer era criar um 

parágrafo (objeto HTML5 independente e desenhado fora do canvas) 

e manipular o seu CSS (através do font-variations-settings), ou seja, 

isso não estaria a desenhar no canvas o que acaba por não justificar 

a utilização da biblioteca p5.js. De modo a solucionar este problema 

realizou-se, mais uma vez, uma pesquisa extensiva na internet 

(relativamente à utilização de fontes variáveis e relativamente a 

como conseguir selecionar e manipular um objeto, ou seja, aceder ao 

contexto do canvas, para, posteriormente, manipular o seu CSS).  
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Não conseguimos obter resposta a nenhum dos dois problemas. 

Acabamos por abandonar a ideia de manipular fontes variáveis e 

optamos por utilizar fontes com uma família extensa (vários pesos), 

alternando entre os pesos através de um slider. A transição entre pesos 

não era tão suave, mas resolvia o problema em questão. 

Deparamo-nos que também não existe nenhuma função 

para controlar o tracking das letras. Optamos então por testar a 

utilização de um array das letras, desenhando-as individualmente 

e manipulando o espaço entre elas55. As fontes utilizadas para 

manipular não eram mono espaçada, e como tal, surgiram problemas 

a nível de kerning, p.ex. na letra “i” ou na letra “l” (Figura 49) que são 

letras com menos largura, espaço para as outras letras era desigual. 

Consideramos dar ao utilizador apenas a opção de trabalhar com 

fontes mono espaçadas.

55 Este código baseou-se num sketch de 
Erick Correira publicado na plataforma 
OpenProcessing (Disponível em: 
https://www.openprocessing.org/
sketch/741613).  
Consultado a: 5 de junho de 2020.

FIGURA 49   Utilização de array para controlar o tracking (elaboração própria). 

Realizaram-se também algumas experiências onde se criaram classes 

para cada input de texto56. Desta forma seria mais fácil manipular 

a posição dos textos no canvas. No entanto, à medida que fomos 

implementando as funcionalidades apercebemo-nos que algumas 

delas não funcionariam se o texto fosse um objeto. Optamos, 

então, por desenhar o texto da forma mais convencional. Para o 

reposicionamento do texto no canvas, foi necessário perceber como 

aceder apenas ao texto que se deseja reposicionar. Assim, detetou-se 

o último item do menu accordion que se encontrava aberto (através de 

uma variável numérica) e aplicou-se funções diretamente ao objeto 

HTML canvas de modo a detetar se o input do rato se encontrava sobre 

esse objeto ou se tinha clicado sobre o mesmo. Por fim, depois de se 

calcular o offset entre a posição do rato e a posição inicial do texto, 

atribuiu-se ao texto a posição do rato.

56 Baseado no tutorial do canal de Youtube 
“The Coding Train”, de Daniel Shiffman 
(disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=T-HGdc8L-7w&t).
Consultado a: 26 de março de 2020.
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No que toca à implementação do princípio da Repetição, realizaram-se 

ciclos for (Figura 51), onde experimentamos desenhar as iterações com e 

sem offset, tanto no eixo x, como no eixo y.

FIGURA 50   Representação visual dos ciclos for no canvas (elaboração própria).

Finalmente, realizou-se testes relativamente ao tipo de animações 

(Figura 51) que o texto iria ter. Recorremos aos métodos sin e tan, por 

vezes mapeando-os tendo em conta os valores da funcionalidade que 

estávamos a manipular, outra vezes acrescentando variáveis como a 

velocidade de animação, através da criação de expressões matemáticas. 

FIGURA 51   Porções do código em p5.js relativo à animação através de ondas 
sin e cos (elaboração própria).
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Relativamente à exportação de ficheiros, apercebemo-nos que esta 

biblioteca de código não permitia exportar ficheiros vetoriais nem 

vídeo. Decidimos incluir a exportação de imagem no formato PNG e 

a exportação de, no máximo, 15 imagens em sequência (o máximo 

suportado pela biblioteca de código). 

Numa fase final da implementação da ferramenta, descobrimos 

um exemplo online57 onde o utilizador conseguiu aceder ao contexto 

do canvas e manipular o tracking através de CSS (nomeadamente, 

a propriedade letter-spacing). Testou-se esta abordagem para 

a manipulação de uma fonte variável e acabou por funcionar. 

Entendemos não ser a abordagem mais correta, uma vez que estamos 

a manipular o CSS do contexto inteiro do canvas e que ainda existem 

algumas incompatibilidades com o browser58.

 

57 Exemplo disponível em: https://editor.
p5js.org/Vamoss/sketches/x4Z8KBms. 
Consultao a: 8 de junho de 2020.

58 Detetamos que, por vezes, existe um 
bug onde a fonte variável, com o passar 
do tempo, deixa de ser carregada. 
Conseguimos perceber ainda que esta 
funcionalidade é mais bem suportada no 
browser Google Chrome.
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5.4 AVALIAÇÃO

Depois de pensarmos, desenharmos e implementarmos a ferramenta, 

passamos para a fase de Avaliação. Aqui enviamos a ferramenta a 

três especialistas para uma avaliação do ponto de visto heurístico 

e, simultaneamente, para um grupo de utilizadores teste, com uma 

amostra de 21 participantes.

5.4.1 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Relativamente à avaliação heurística, solicitamos uma breve análise/

opinião acerca da ferramenta a três especialistas dentro da área 

de UI/user experience (UX) ou dentro da área de desenvolvimento 

ferramentas ou sistemas de design. O primeiro especialista é 

Fábio Pereira59, que desenvolveu a ferramenta web “letterspecies” 

como projeto final de mestrado, em Coimbra. O outro especialista, 

Mutschelknaus60, desenvolveu a ferramenta analisada anteriormente 

(ver secção 4.1 – “SPACE TYPE GENERATOR” de Kiel D. 

Mutschelknaus). Por fim, o terceiro especialista é Henrique Guedes61, 

que trabalha em UX Team Management e UX Product Design.

A avaliação foi pedida através do e-mail, devido à distância física 

e ao panorama pandémico contemporâneo (ver Apêndice VI – E-mail 

enviados aos especialistas para avaliação heurística). As apreciações 

encontram-se descritas no Anexo I – Avaliações heurísticas). 

59 Fábio Pereira é um designer gráfico com 
competências na área da programação. 
Licenciou-se em Design Multimédia 
(2017) e concluiu o mestrado na mesma 
área em 2019, ambos na Universidade 
de Coimbra. Atualmente é designer e 
fundador do estúdio Divisa.

60 Kiel Mutschelknaus vive atualmente em 
North Virginia e é professor no Maryland 
Institute College of Art (MICA). A sua 
prática de estúdio e de sala de aula 
ultrapassa os limites das metodologias 
de trabalho convencionais e abraça o 
potencial do desconhecido e do amador.

61 Henrique Guedes trabalha como UX 
Manager na empresa NameCheap. 
Atualmente, foca-se nos flows, na lógica 
de informação (UX puro e arquitetural) 
mas também identifica consistências e 
inconsistências a nível UI. 5.4.2 UTILIZADORES TESTE

Nesta secção apresentamos a amostra, os exercícios propostos, a 

estrutura da entrevista e a análise das respostas dos utilizadores 

teste. A finalidade destes procedimentos prende-se com a recolha de 

algumas opiniões relativas à ferramenta, com recurso a utilizadores 

reais, e com a resposta ao objetivo principal deste projeto.

AMOSTRA

Realizaram-se, no total, 21 entrevistas: 15 estudantes de MDGPE, 

3 participantes ligados às áreas da animação e multimédia e 3 

participantes de áreas não artísticas (nomeadamente, um Geólogo, 

uma Engenheira da área da Biotecnologia e uma Auditora). Esta 

amostra de participantes incide maioritariamente no âmbito do design 

editorial, uma vez que a ferramenta tem como propósito servir este 

meio. Achamos ainda pertinente a inclusão de pessoas das áreas da 



86CAPÍTULO 5      PROJETO

animação e da multimédia, que à partida têm maiores noções técnicas 

nas mesmas, e de pessoas de áreas não artísticas para poder comparar 

resultados e ter uma amostra mais variada. Assim, a amostra (Gráfico 2) 

pode dividir-se em três áreas principais: design editorial, animação e 

multimédia; e áreas não artísticas.

GRÁFICO 2   Amostra dos entrevistados 
por área (elaboração própria). Áreas Não Artísticas

Animação e Multimédia

Design Editorial

EXERCÍCIOS PROPOSTOS AOS UTILIZADORES TESTE

De modo a responder ao objetivo principal do projeto, 

supramencionado, propusemos aos utilizadores a realização de uma 

tarefa geral: design de uma capa de um livro à escolha ou que mais 

gostaram de ler. Desta forma, garantimos que os objetos gráficos 

desenvolvidos se inseriam dentro da mesma temática.

Dentro desta tarefa, foram sugeridos três exercícios. No 

primeiro a capa deve ser desenvolvida sem recorrer aos separadores 

“Composition” e “Animation”; no segundo, o utilizador já deverá 

recorrer à aplicação do princípio da Repetição (ou seja, utilizar o 

separador “Composition”; e no terceiro, deverá recorrer à Animação 

parametrizada (nomeadamente, ao separador “Animation”). Ao 

separar a tarefa geral em três exercícios foi possível obter um termo 

de comparação direto entre utilizar ou não a dimensão temporal e, ao 

mesmo tempo, provar que a adição de um dos princípios do modelo 

concetual para a tipografia cinética acrescenta, efetivamente, valor à 

ideia a transmitir.

Depois de entrarmos em contacto com os participantes, foi enviado 

um e-mail com o procedimento descrito e com um consentimento para 

o tratamento dos dados recolhidos (ver Apêndice VI – E-mail enviados 

aos participantes da fase de Avaliação; Apêndice VII – Descrição 

dos exercícios e da entrevista enviada aos participantes da fase de 

Avaliação; e Apêndice VIII – Consentimento Informado, Esclarecido e 

Livre enviado aos participantes da fase de Avaliação).
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GUIÃO E PLANIFICAÇÃO DA ENTREVISTA

A entrevista teve lugar o mais próximo possível da altura de conclusão 

dos exercícios para garantir respostas o mais concordantes possível 

com os objetos gráficos desenvolvidos (ver Apêndice X - Objetos 

gerados na ferramenta na fase de Avaliação). Conforme referenciado 

anteriormente, aplicamos uma entrevista estruturada, com perguntas 

previamente estipuladas e quatro perguntas de resposta aberta 

(ver Apêndice IX - Tabela das respostas da fase de Avaliação). Estas 

perguntas visam (tal como nos exercícios propostos) obter um termo 

de comparação entre a utilização ou não da Temporalidade e da 

Repetição em artefactos aplicáveis no meio estático e físico:

1) Quais as suas intenções/conceito a retratar no processo de 

criação da capa do primeiro exercício?

2) De que forma explorou e tirou partido do princípio da Repetição, 

no separador "Composition" face ao que queria representar? 

3) De que forma aproveitou/beneficiou da inclusão do movimento 

e da animação por parâmetros no design da capa do livro do 

terceiro exercício?

4) Acha que a inclusão do movimento e da animação através de 

parâmetros influenciou o seu processo criativo? Se sim, como?

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

A seguinte análise descritiva divide-se em quatro partes e é referente 

às quatro perguntas realizadas aos participantes.

Ao analisamos as respostas dadas à primeira pergunta, relativa 

ao primeiro exercício (Figura 52), concluímos que cerca de metade dos 

utilizadores já tinha uma ideia ou mensagem que queria transmitir 

através do uso da tipografia. A outra metade dos utilizadores partiu 

meramente da experimentação e da exploração técnica e estética que 

a ferramenta permitiu trabalhar. Dois dos utilizadores pertencentes às 

áreas não artísticas inserem-se neste contexto, no entanto, um deles 

sobressai e afirma que tentou retratar, ainda que no sentido literal, a 

ideia implícita no título, através das cores e da posição da tipografia. 

Esta divisão e disparidade das respostas não nos permite afirmar 

que os utilizadores que se encontram inseridos no contexto editorial 

possuam um pensamento pré-execução, ou seja, por vezes deixam 

as possibilidades técnicas das ferramentas guiarem-nos no processo 

criativo, e esperam que a ideia vá surgindo. 
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FIGURA 52   Exemplos de resultados obtidos no primeiro exercício.

Relativamente à segunda questão, relacionada com o segundo 

exercício (Figura 53), observamos uma minoria relativamente a uma 

exploração e a uma abordagem mais experimental e literal. A maioria 

dos participantes mostraram aplicar o conceito de Repetição de 

modo a reforçar a ideia que já tinha começado a explorar no exercício 

anterior. Os parâmetros e constrangimentos criativos presentes na 

ferramenta guiaram os participantes até a resultados graficamente 

apelativos. Efetivamente, o uso do princípio da Repetição ajuda na 

construção de significado, tanto num meio digital (temporal) como 

físico (estático). Tal como havia acontecido na pergunta anterior, dois 

dos utilizadores de áreas não artísticas continuaram a trabalhar a 

capa com uma postura e abordagem mais experimental e exploratória, 

sendo que, um deles continuou a aplicar e acrescentar camadas de 

leitura à capa (desenvolvimento de um conceito). 

“Ao aplicar a repetição tentei trabalhar o que acho ser um 

conceito à volta do livro, que trata a ditadura. A própria 

verticalidade do texto relembra grades de prisão” (Participante 10).
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FIGURA 53   Exemplos de resultados obtidos no segundo exercício.

No que concerne à terceira pergunta, relativa ao terceiro exercício (Figura 

54), conseguimos apurar que todos os participantes (mesmo aqueles 

que já possuíam algum conhecimento em animação) começaram por 

explorar as opções e parâmetros que a ferramenta permitia manipular. 

Cerca de metade dos participantes foi além desta experimentação 

e explorou as animações de forma a reforçar a ideia inicial ou um 

conceito mais literal do livro. Tal como nas questões anteriores, dois 

dos participantes de áreas não artísticas mantiveram a experimentação 

como único foco do trabalho e o outro participante deu continuidade à 

exploração da sua ideia inicial (embora uma ideia mais denotativa do 

que metafórica, tentou procurar sentido para as ações). 

Podemos ainda concluir que os participantes tiraram proveito da 

aleatoriedade e da casualidade não só dos parâmetros da animação 

na ferramenta, mas também dos frames que exportaram (ao 

escolherem como capa final aquele que acharam mais interessante 

e que ia de acordo com a mensagem a transmitir). Ao recorrerem às 

funcionalidades random, como já esperávamos, foi necessário ajustar 

os parâmetros posteriormente. 
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“Uma capa de um livro físico nunca vai ter a animação 

muito explícita, então eu acho que a capa beneficiou da 

animação no sentido em que mostrou mais possibilidades. 

Então eu punha as palavras a mexerem de uma certa forma 

porque sabia que eventualmente algum frame ia ficar com 

uma composição interessante a meu ver. Eu fiz coisas que 

gostava animadas, mas sempre a pensar como resultariam 

estáticas. Fui afinando a animação e os parâmetros dos 

separadores anteriores ao longo do tempo até chegar a 

um resultado que me agradasse, foi também um trabalho 

de muita exploração e aleatoriedade. Senti também que a 

animação fez com que o que fiz nos exercícios anteriores 

fosse repensado” (Participante 8).

FIGURA 54   Exemplos de resultados obtidos no terceiro exercício.
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Por fim, relativamente à quarta e última questão, todas as respostas que 

obtivemos foram positivas, ou seja, todos os participantes acharam que, 

de alguma forma, a utilização de animação e repetição parametrizada 

influenciou o seu processo criativo (e também de trabalho). 

O próprio workflow da ferramenta acaba por organizar e estruturar o 

pensamento dos utilizadores, mesmo daqueles que nunca animaram ou 

praticaram design. O facto de permitir resultados em tempo real é um 

fator importante para acelerar o processo e munir o designer de várias 

opções e resultados num espaço de tempo muito reduzido, quando em 

comparação com outros softwares mais complexos, com elevados tempos 

de render e de investimento técnico, como p.ex. o After Effects. 

A casualidade e aleatoriedade (das composições nos frames 

exportados e mesmo no canvas) também podem ser considerados um 

fator importante e com uma influência significativa no processo criativo, 

ao também permitirem uma panóplia alargada dos resultados possíveis.

Estes diversos resultados acabam por demonstrar ao designer 

opções que, provavelmente, não iria ter em conta caso estivesse a 

utilizar outra ferramenta. Concluímos, ainda, que a criatividade acaba 

por se moldar às condições e constrangimentos que o programa 

oferece e obriga os utilizadores a pensar o briefing de uma forma 

que talvez não pensariam, estimulando-os a criar especificamente 

composições tipográficas, sem qualquer recurso à imagem. 

Os utilizadores podem aplicar diretamente os resultados num 

livro ou num cartaz, mas podem ainda trabalhar sobre os mesmos, 

contornando assim os tais constrangimentos criativos. Podem, ainda, 

tirar partido da ferramenta para testar e ver outras perspetivas numa 

ideia preestabelecida. 

Para além disso, a animação e o movimento dão aos utilizadores 

a possibilidade de criar relações semânticas para a capa do livro, 

acrescentando, desta forma, camadas de leitura. Alguns dos 

utilizadores afirmaram que, quando começaram a trabalhar sobre 

os exercícios propostos, inicialmente, não tinha nenhuma ideia e, à 

medida que foram alterando os parâmetros as ideias foram surgindo. 

Assim, podemos concluir que aqueles que já se encontravam 

a trabalhar numa ideia desde o primeiro exercício acabaram por ir 

construindo camadas de leitura e corroboraram o conceito do livro. 

Estes participantes viram os exercícios como fases de um projeto, onde 

a cada passo iam aprimorando as suas intenções visuais e concetuais. 

Como, na sua maioria, os participantes não se encontravam 

familiarizados com conceitos de animação e até mesmo com a 

própria ferramenta, o processo criativo partiu muito da exploração 

das possibilidades. 
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“Uma vez que não estou familiarizado com conceitos de 

animação, este foi o exercício onde mais experimentei a 

ferramenta. (…) Quanto mais me habituava à ferramenta, 

mais me sentia à vontade para criar e desenvolver, e acho que 

fui pensando no que o livro é, no seu tema (…). Acabou por 

acrescentar uma dimensão mais concetual à capa” (Participante 7).

Por outro lado, os próprios constrangimentos técnicos e criativos da 

ferramenta (p.ex. não poderem incluir mais inputs de texto) fez com 

que os utilizadores se adaptassem a esse novo contexto (de uma forma 

geral, bastante rápido). A própria ferramenta e os seus parâmetros 

funcionaram como inspiração. O facto de esta ferramenta permitir 

resultados em tempo real também acelerou todo o processo de 

desenvolvimento das capas. 

“Aqui, o facto da ferramenta apenas tratar de tipografia e as 

animações serem limitadas pela mesma, fez com que a minha 

criatividade se moldasse às condições criadas pelo programa. 

Mas isso acaba por acontecer com qualquer programa, 

mais ou menos limitado. (…) Esse tempo, na ferramenta 

por ti desenvolvida, é reduzido drasticamente, com opções 

mais limitadas (por estar em desenvolvimento), mas mais 

intuitivas, o que auxilia a otimização do tempo gasto em 

animação e numa aceleração do processo de trabalho” 

(Participante 4).
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5.5 ARTEFACTO EDITORIAL

O artefacto editorial (Figuras 55, 56, 57 e 58) surge como um resultado/

output da demonstração da ferramenta. O livro serve para agrupar e 

divulgar uma série de objetos gráficos desenhados pelos utilizadores 

(bem como promover o trabalho dos mesmos, através da inclusão de 

uma biografia e dos links para os seus trabalhos e redes sociais). Serve 

também para demonstrar a aplicação desses mesmos objetos no meio 

editorial (o meio para o qual a ferramenta se destina) e demonstrar 

a variedade de resultados que os parâmetros e as variáveis visuais 

trabalhadas permitiram criar. 

O livro, denominado "Possible — Impossible", com um formato de 

16x27cm e encadernação suíça com espinha à mostra, possui uma nota 

introdutória e prefácio escrito por Arthur Cloche, um programador 

e designer que possui bastante experiência com a biblioteca p5.js e 

que está a par do panorama atual do creative coding e da inserção de 

ferramentas alternativas nos processos de design.

FIGURAS 55 E 56   Artefacto editorial 
(elaboração própria).
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FIGURAS 57 E 58   Artefacto editorial 
(elaboração própria).



CONCLUSÃO



96CONCLUSÃO

O presente projeto carateriza-se por uma investigação de natureza 

prática, através do desenvolvimento de uma ferramenta que dá origem 

a um objeto editorial, e apresenta como objetivo principal perceber 

de que forma a animação e o movimento e o recurso ao princípio da 

Repetição podem influenciar, criativamente, o desenvolvimento de 

objetos para o contexto editorial.

Ao longo da primeira parte – Enquadramento Teórico – 

apresentamos definições e contextualizamos as práticas relativas à 

exploração das dimensões tipográficas, e referenciamos as variáveis, os 

elementos, as técnicas e os princípios da design, tipografia e animação. 

No primeiro capítulo concluímos que existe uma disparidade 

significativa nas definições atuais, sobretudo, de tipografia cinética 

e dinâmica. Concluímos, também, que a tipografia, o design e todas 

as outras áreas de estudo relacionadas com este projeto acabam por 

acompanhar a evolução das ideias sociais, políticas e artísticas de cada 

época, bem como das evoluções tecnológicas. 

No segundo capítulo, apresentamos um conjunto de princípios 

visuais que têm como objetivo auxiliar os designers na produção de 

objetos que comunicam visualmente, tanto para o meio estático, como 

para o meio dinâmico. Terminamos com uma proposta de um modelo 

concetual para a tipografia cinética, apresentado em conferência, 

com quatro princípios gerais: Denotação e Conotação, Repetição, 

Comportamento e Mutação (Oliveira et al., 2020, no prelo).

Relativamente à segunda parte – Trabalho Empírico – descrevemos 

no terceiro capítulo os procedimentos metodológicos a implementar 

no projeto. Atendendo ao objetivo principal, optamos por recorrer ao 

“Development Research” do Tipo 1, com uma abordagem qualitativa, 

pela utilização das técnicas da observação indireta e da entrevista e 

recurso ao modelo mini-waterfall.

No quarto capítulo, analisamos três exemplos do contexto atual 

de ferramentas disponíveis na web, nomeadamente “SPACE TYPE 

GENERATOR” de Mutschelknaus, “p5studio” de Rodenbröeker e 

s. n. de Chung. Com esta análise salientamos alguns tópicos que 

influenciaram o design e desenvolvimento da ferramenta em questão, 

destacando-se p. ex. a interface de manipulação direta (através de 

sliders, botões e outros elementos) e o render em tempo real. 

Por fim, no quinto e último capítulo, descrevemos o processo de 

criação da ferramenta, passando por: 1) identificação do público-alvo, 

com a aplicação de entrevistas, criação de uma persona e de uma lista 

de funcionalidades; 2) conceção da ferramenta (desenho da interface); 

3) implementação, com recurso à biblioteca p5.js e à personalização 

de funções/parâmetros diretamente através de JS/JQuery; 4) avaliação, 

através da opinião de especialistas e da aplicação de entrevistas 

de modo a aferir sobre a influência da animação, do princípio da 
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Repetição e da ferramenta no processo criativo; e 5) desenvolvimento 

de um artefacto editorial, como resultado da demonstração de objetos 

gráficos desenhados pelos utilizadores.

Tendo em conta os objetivos inicialmente propostos, entendemos 

que a metodologia utilizada se revelou apropriada, salientando que 

a aplicação das entrevistas nos permitiu concluir que a influência da 

temporalidade (proveniente dos meios dinâmicos) no design editorial 

atua, não só no processo de trabalho, mas também, na criatividade. 

Conforme constatamos pelas observações dos participantes na secção 

5.4.2 – Utilizadores teste, através do recurso à animação e repetição, 

é possível reforçar ideias, conceitos, mensagens e acrescentar 

camadas de leitura aos objetos gráficos produzidos, tirando 

partido dos parâmetros disponíveis e da casualidade. A ferramenta 

guiou o processo de trabalho e influenciou, tendo em conta os 

constrangimentos técnicos e criativos, a criatividade dos utilizadores.

Foi neste sentido que a escolha dos entrevistados teve em conta 

o seu nível de conhecimento/experiência sobre a temática aqui 

apresentada. Acresce a opinião dos especialistas, nomeadamente Fábio 

Pereira, Kiel Mutschelknaus e Henrique Guedes. 

Pereira salienta que a interatividade e a animação, aplicadas 

ao contexto editorial, adicionam uma camada de dinamismo que 

possibilita responder a briefings de design, em contextos específicos. 

Acrescenta que, a nível da interface da ferramenta, esta se apresenta 

muito clara, o que facilita a interação. 

Mutschelknaus defende que desenvolver ferramentas é o futuro. 

Referencia o enorme potencial da ferramenta e considera que existem 

benefícios no download imediato de uma imagem, apesar de não 

existir a possibilidade de guardar um ficheiro de vídeo. Não obstante, 

defende que não existe, atualmente, uma solução ideal. Mutschelknaus 

acresce que a organização por “etapas” (Text- editing, Composition, 

Animation) é bastante flexível e facilita a experimentação em cada 

um dos passos. Afirma que pode demorar algum tempo até que o 

utilizador possa alcançar um resultado mais interessante e pode ficar 

rapidamente frustrado, uma vez que este tipo de ferramenta é de 

acesso fácil (abre no browser) e é esperado que seja possível criar um 

objeto gráfico interessante rapidamente. Mutschelknaus afirma que, 

embora a ferramenta possua muitos parâmetros, o que pode ser um 

ponto positivo, pode ser exaustivo para o utilizador. A solução que tem 

vindo a experimentar é a criação de presets, de forma a demonstrar 

rapidamente o que a ferramenta pode fazer, cativando o utilizador a 

experimentar a ferramenta.

Guedes apresenta uma avaliação mais focada no âmbito do UX. Os 

aspetos técnicos que apontou passam por redesenhar a experiência 

de utilização da interface de modo a que, inicialmente, não seja 
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necessário um splash screen com tantas informações acerca das 

instruções da utilização da ferramenta. Guedes sugeriu, ainda, que 

o painel do lado esquerdo servisse apenas a seleção de layers que os 

parâmetros a editar se encontrassem no lado direito, representando 

o layer selecionado. Quando não existisse nenhum layer selecionado, 

representaria o que representa agora: opções gerais de canvas e de 

documento. As instruções e o texto de apresentação passariam para 

o menu superior. Por fim, é de salientar a falta de affordance da layer 

selecionada e o facto de alguns elementos como botões e checkboxes, 

ao utilizar um tom cinzento, parecerem disabled.

Todas estas considerações se apresentam muito pertinentes e 

adequadas para o desenvolvimento futuro do projeto e permitem-nos 

identificar algumas fragilidades e qualidades da ferramenta. 

Por tal, entendemos que o presente estudo obteve resultados 

satisfatórios e que os objetivos foram alcançados. A proposta de 

ferramenta aqui apresentada teve em consideração a necessidade 

de se questionar, repensar, debater e transformar o paradigma 

das ferramentas de design. Existe cada vez mais a necessidade de 

otimizar/acelerar o tempo e de personalizar o sistema de modo a 

adquirir controlo total e personalizável sobre as peças produzidas. 

Encontramo-nos perante uma nova forma de desenhar, onde, as 

inúmeras tecnologias e ferramentas à nossa disposição devem ser 

questionadas. Mais do que nos adaptarmos a um software existente, 

devemos tirar total partido da aplicação de tecnologias web e 

criar ferramentas de trabalho que respondam diretamente a um 

determinado problema.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PERSPETIVAS FUTURAS

Esperamos que o presente projeto se apresente como um contributo 

para a evolução do conhecimento científico na área, não só através da 

proposta do modelo para a tipografia cinética, mas também através do 

desenvolvimento de uma ferramenta cujos resultados gráficos possam 

ser efetivamente aplicados no contexto editorial. Esperamos, ainda, 

que este trabalho seja impulsionador de outras investigações.  

Não obstante, possui algumas limitações, nomeadamente: 

1) A necessidade de realizar as entrevistas na fase de avaliação 

via online, não permitiu a fluidez e interação desejada com os 

participantes. Além disso, uma amostra maior poderia conferir 

mais consistência aos resultados obtidos;
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2) A utilização da biblioteca p5.js condicionou o desenvolvimento 

da ferramenta uma vez que é uma tecnologia que — tal como 

o software que a inspirou, o Processing — ainda será mais 

desenvolvida e apresentará funcionalidades mais robustas e 

acessíveis num futuro próximo, como p.ex. a exportação do 

canvas em vídeo ou em vetor. Não obstante, é uma tecnologia 

que permite uma rápida disseminação do produto e pode ser 

aplicada em qualquer dispositivo com acesso à internet, uma vez 

que atua na web. A opção tomada para a manipulação de fontes 

variáveis (acesso ao contexto do canvas e controlo por CSS) 

provocou em alguns casos constrangimentos técnicos uma vez 

que, ocasionalmente, não era compatível com o browser;

3) O estudo realizado não contempla algumas tecnologias e 

interfaces como a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual, 

Interfaces Cérebro-computador ou Interfaces Tangíveis.

Neste sentido, consideramos pertinente o estudo e a experimentação 

destas tecnologias e interfaces no futuro, p. ex. através da 

implementação de uma interface cérebro-computador onde o 

utilizador poderia manipular parâmetros da tipografia (como o 

tamanho, o tracking, o peso ou a cor) com recurso a sinais cerebrais 

captados pelo computador ou através da utilização de um sensor de 

hardware (p. ex. o Leap Motion). Para além disto, seria importante 

testar e incluir os restantes princípios do modelo concetual original, 

de modo a compreender a sua aplicabilidade no contexto editorial. 

Relativamente à aplicação técnica da ferramenta aqui apresentada, 

seria interessante a parceria com um especialista da área da 

programação, de modo a otimizar o código e permitir a inclusão 

automática de, p.ex. um número infinito de inputs de texto ou permitir 

a exportação em formatos temporais, como o vídeo e GIF. Em suma, 

que permitisse colmatar constrangimentos técnicos e dividir as tarefas 

de uma forma mais eficiente ao longo do tempo. 

Finalmente, seria igualmente interessante e importante 

redesenhar a interface tendo em conta as considerações e correções 

dadas pelos especialistas, de modo a garantir a ótima funcionalidade 

da ferramenta.
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Pergunta / 
Participante

Para que utiliza 
o computador e o 
telemóvel? (p.ex. 
o computador 
para trabalho 
e pesquisa e o 
telemóvel para 
lazer e pesquisa)

As ferramentas/
software que 
utiliza estão 
instalados no 
computador ou 
acede online?

Desenvolve 
projetos 
editoriais? Se 
sim, dê exemplos.

Quais as 
ferramentas que 
utiliza? (p.ex. 
Photoshop, 
InDesign, 
Illustrator, Xd)

Conhece alguma 
ferramenta de 
animação? Se 
sim, qual/quais?

Para cada uma 
das ferramentas 
que utiliza: 
Domina por 
completo e 
sente-se capaz de 
ensinar a outros 
(nível elevado), 
sabe o suficiente 
para produzir o 
que precisa (nível 
intermédio) ou 
está num nível 
introdutório?

Já utilizou 
outros softwares 
equivalentes? 
(p.ex. GIMP para 
o Photoshop, 
Inkscape para o 
Illustrator)

Participante 1 Computador 
– Trabalho e 
pesquisa. 
Telemóvel – Redes 
sociais.

Desktop. Nem tanto. Photoshop, 
Illustrator, 
InDesign, 
Animate, 
Premiere.

Animate, After 
Effects.

Intermédio 
para todos os 
que mencionei. 
Introdutório no 
Animate.

Não.

Participante 2 Computador – 
Trabalho.
Telemóvel – 
Entretenimento, 
pesquisa, 
fotografia.

Desktop. Acho uma área 
interessante, 
mas gostava de 
explorar mais.

Photoshop, 
InDesign, 
Illustrator, 
Animate, 
Premiere, After 
Effects, tudo no 
desktop.

Animate, After 
Effects.

Adobe Illustrator – 
elevado; InDesign 
e Premiere 
– Intermédio; 
Photoshop 
e Animate – 
Introdutório.

Krita – equivalente 
ao Photoshop.

Participante 3 Computador – 
Ferramentas, 
tratamento de 
imagem, pesquisa.
Telemóvel – Lazer.

Desktop. Um pouco. Photoshop, 
Illustrator, 
Indeisgn e 
Animate.

Animate, conheço 
apenas de nome o 
After Effects.

Photoshop e 
Illustrator –
elevado; InDesign 
– intermédio; 
Animate – 
introdutório.

Não.

Participante 4 Computador 
– Trabalho e 
pesquisa.
Telemóvel – 
Pesquisa e lazer.

Desktop. Apenas em 
contexto 
académico.

Photoshop, 
Illustrator, 
InDesign, Blender, 
Animate, After 
Effects e Premiere 
muito pouco.

Blender, Animate, 
After Effects.

Animate e 
Photoshop 
–  introdutório; 
Premiere e 
InDesign – 
intermédio; 
Blender e 
Illustrator – 
elevado.

Não.

Participante 5 Computador 
– Trabalhar, 
pesquisa.
Telemóvel – Redes 
sociais, lazer.

Depende do 
projeto, mas no 
geral instalado no 
Computador.

Sim, gosto 
bastante dessa 
área.

Photoshop, 
Illustrator, 
InDesign, Blender, 
Animate.

Blender e 
Animate.

Photoshop, 
Illustrator – 
elevado;
InDesign, Blender 
– intermédio;
Animate – 
introdutório.

3D Studio Max, 
Maya, ZBrush, 
Gimp, Scribus.

Participante 6 Computador 
– Trabalho, 
pesquisa.
Telemóvel – Lazer.

Instalados. Não 
recorrentemente, 
só no curso.

Photoshop, 
Illustrator, 
InDesign, 
Animate, Blender.

Processing, 
Blender, Animate, 
After Effects.

Illustrator – 
elevado;
InDesign e 
Photoshop – 
intermédio; 
Processing, 
Blender e Animate 
– introdutório.

Não.

Participante 7 Computador – 
Trabalho e lazer.
Telemóvel 
– Fotografia 
do processo 
de trabalho, 
apontamentos e 
lazer.

Desktop, online é 
raro.

Gosto, tive 
uma unidade 
curricular, mas 
não aprofundei 
muito, gostava de 
explorar melhor.

Photoshop, 
Illustrator, 
InDesign, 
Animate, Blender, 
Premiere.

Animate, Blender, 
After Effects só 
conheço pelo 
nome.

Photoshop, 
Illustrator, 
InDesign – 
elevado; Blender– 
intermédio; 
Animate – 
introdutório.

Não.
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Pergunta / 
Participante

O que se vê 
a exercer 
no futuro? 
Quais as áreas 
de maior 
interesse? 
Que tipo de 
projetos gosta 
mais de fazer 
em concreto?

Desenvolve 
projetos com 
a componente 
de animação? 
Se sim, dê 
exemplos.

Quais as 
maiores 
dificuldades 
no momento 
de criação de 
um projeto/
trabalho? 
(p.ex. ideia ou 
execução)

Nas 
ferramentas/
software que 
utiliza, o 
que menos 
lhe agrada 
quando está 
a produzir? 
(exemplo: 
a mudança 
de tamanho 
da letra no 
InDesign 
podia ser 
mais intuitivo 
e rápido ou 
interface mais 
confusa)
Se sabe 
animar, o que 
sente que a 
ferramenta/
software que 
utiliza não 
está a cumprir 
como deveria?

O que mais 
gosta (ou 
gostaria se 
o soubesses 
fazer) de 
animar? 
(exemplo: 
personagens 
ou tipografia)

Se tivesse 
acesso a uma 
ferramenta 
para animar/
trabalhar 
tipografia o que 
gostarias que 
essa ferramenta 
permitisse 
manipular? O 
que gostaria 
mais de 
explorar nessa 
ferramenta? 
(exemplo: 
distorcer 
texto, animar 
a posição, 
manipular 
a tipografia 
através de 
controladores 
mais simples 
ou através de 
presets)

Tipografia 
cinética 
(animada/em 
movimento) é 
uma área que 
lhe interessa? 
Sim ou não? E 
porquê?

Em concreto, 
que tipo de 
artefactos irias 
realizar com 
a ferramenta? 
(exemplo: 
um cartaz 
animado, um 
banner, uma 
capa de um 
livro, qualquer 
objeto mesmo 
que à partida 
seja um meio 
estático)

Participante 1 Logotipos, 
cartazes, mais 
ilustração 
de livros. 
Identidade, 
packaging, 
multimédia.

Não, apenas 
em contexto 
de sala de aula.

Como pensar, 
ter a ideia, 
até chegar a 
algo concreto, 
depois consigo 
executar mais 
facilmente.

Animate na 
forma como 
colocar a ação. 
Nos outros são 
muito parecidos 
e estou 
habituada.

Personagens, o 
software cumpre 
como estou à 
espera.

Tamanho, de 
letra para letra, 
em 3D.

Interessa 
porque é mais 
uma forma 
de animar, 
mais um 
complemento.

Motion graphics.

Participante 2 Ilustração 
para editorial. 
Mestrado em 
Ilustração.

Não, apenas 
em contexto 
de sala de aula.

Executar 
tecnicamente.

Os softwares da 
Adobe no geral 
são complexos 
de se aprender, 
não são muito 
imediatos e 
intuitivos. No 
Photoshop 
a interface 
é confusa e 
complexa, 
acho que a 
do InDesign 
também mas 
pode ter a ver 
por ainda não 
ter explorado 
muito.

Animar 
personagens 
e não sei 
propriamente 
algo em 
concreto.

Aumentar 
e diminuir 
automaticamente 
o kerning, gostava 
de explorar 
animações em 
tempo real, e 
a tipografia a 
transformar-se 
noutras coisas 
mais complexas e 
orgânicas.

Pode interessar, 
mas não 
explorei muito, 
talvez pela falta 
de técnica.

Aplicaria em 
tudo.

Participante 3 Branding, 
edição de 
imagem e vídeo. 
Identidade, 
packaging.

Não, apenas 
em contexto 
de sala de aula.

Ter a ideia 
inicial.

O Blender tem 
a interface 
bastante 
confusa, 
tem muito 
informação, 
mas acho que 
os da Adobe 
são parecidos e 
facilita.

Personagens, 
pois foi a 
única coisa 
que aprendi 
até agora, 
mas gostava 
de explorar a 
animação de 
logótipos e 
tipografia.

Explorar som 
e imagem 
para além da 
tipografia, alterar 
kerning, outros 
parâmetros e 3D.

Sim, pois acho 
os resultados 
apelativos.

Logótipos.

Participante 4 Animação 3D 
no Blender, 
Webdesign.

Não, apenas 
em contexto 
de sala de aula.

Técnicas. Photoshop 
muito mais 
complexo que 
os restantes, 
pouco intuitivo 
e muito tempo 
de procura.

Blender – 
personagens 
e criação de 
objetos, mas 
ainda não 
experimentei 
tipografia.

Plasticidade 
das formas, 
deformar (esticar 
e encolher) de 
uma forma mais 
intuitiva, 3D.

Não porque 
nunca 
experimentei.

Cartazes e capas 
de livros.
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Participante 5 Ilustração, 
livros para 
crianças, algo 
relacionado 
com impressões. 
Trabalhos 
manuais, 
de autora, 
ilustração, 
serigrafia ao 
invés de estar 
numa empresa.

Não, apenas 
em contexto 
de sala de aula.

Muita variedade 
de opções à 
escolha, ser 
original e 
criativa.

Os softwares da 
Adobe mudam 
muito entre 
eles, p.ex. 
comandos e 
interface, o 
Illustrator é o 
mais simples, o 
InDesign tem 
muitos botões 
e separadores. 
Utilizar 
estilos ajuda 
muito, mas 
não possuem 
atalhos.

Personagens, 
mas não gosto 
especialmente 
de animar, 
interesso-me 
mais pela 
modelação, por 
isso para mim o 
software não é 
um problema, é 
mesmo eu não 
gostar.

Simular letras 
como se fossem 
líquidos, 
plasticina, alterar 
a forma das 
letras.

Não tinha 
pensado 
nisso, seria 
interessante 
explorar.

Aplicação 
em T-shirts, 
cartazes, capas 
para zines.

Participante 6 Ilustração tanto 
infantil como 
adulto, para 
editorial.

Não, apenas 
em contexto 
de sala de aula.

Execução 
(tanto a nível 
concetual como 
técnica).

No geral, são 
intuitivas.

São softwares 
que requerem 
tempo e 
aprendizagem, 
depois tornam-
se intuitivos. 
Como ainda 
não sei mexer 
bem neles tudo 
parece mais 
complexo.

Repetir frases 
em diferentes 
posições, 
sentidos e 
orientações, 
efeitos multiply.

Sim, porque 
obtém 
resultados 
interessantes.

Capas de livros, 
ilustração com 
tipografia, 
capas de álbuns.

Participante 7 Design 
relacionado 
com música: 
capas de álbuns, 
ilustração, 
cartazes de 
concertos e 
merch. 

Não, apenas 
em contexto 
de sala de aula.

Até chegar à 
ideia, organizar 
mentalmente o 
raciocínio.

Illustrator 
– alguns 
pormenores 
mais técnicos.

Animação 
de objetos, 
visualizar em 
tempo real.

Não sei como 
poderia 
responder visto 
que não tenho 
mesmo noções 
relativas a essa 
área.

Sim, porque 
poderia 
relacionar com 
música, o meu 
maior interesse 
profissional, 
p.ex. animar 
letras de 
músicas em 
videoclips.

Posição das 
letras tendo em 
conta a música.
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Objetivos e Interesses

Pergunta / 
Participante

Profissão O que se vê a exercer no 
futuro? Quais as áreas 
de maior interesse? Que 
tipo de projetos gosta 
mais de fazer em con-
creto?

Desenvolve projetos 
editoriais? Se sim, dê 
exemplos.

Desenvolve projetos 
com a componente de 
animação? Se sim, dê 
exemplos.

Tipografia cinética (ani-
mada/em movimento) 
é uma área que lhe in-
teressa? Sim ou não? E 
porquê?

Participante 01 Fotógrafa freelancer e 
estudante em MDGPE na 
FBAUP.

Fotografia de moda, design 
editorial, a trabalhar 
numa empresa que me 
identificasse ou em 
freelancer, cartazes, livros, 
design de produto.

Sim, em contexto 
académico e pessoal.

Não, porque não sei a 
técnica.

Sim, porque acho que 
estamos a evoluir para o 
meio cada vez mais digital 
e é necessário manter as 
pessoas interessadas e na 
Internet há muito ruído 
e seria uma forma de as 
cativar.

Participante 02 Designer gráfico e 
estudante de animação e 
ilustração.

Identidade de eventos. Sim, no caso da agência 
onde me encontro 
empregada, costumamos 
trabalhar brochuras e 
folhetos.

Alguns motion mais 
vocacionado para redes 
sociais.

Sim, apesar de não ter 
grande conhecimento 
dentro dessa área 
específica.

Participante 03 Designer gráfico e 
estudante em MDGPE na 
FBAUP.

Desenhar tipos de letra, 
identidades visuais, 
branding, creative director.

Por agora não. Apenas animação de 
logotipos, ou motion 
básico.

Sim. Abre um novo leque 
de possibilidades no uso da 
tipografia com animação.

Participante 04 Estudante em MDGPE na 
FBAUP.

Ilustração, gostava de 
trabalhar em ilustração 
editorial/álbuns ilustrados 
e ou colaboração com 
marcas.

Sim, mas até agora foram 
todos projetos académicos.

Não. Sim, tenho algum 
interesse. 

Participante 05 Designer gráfico. Design editorial. Livros, posters. Não desenvolvo projetos 
com componente de 
animação.

Não tenho muito interesse, 
talvez por nunca precisar 
de usar num projeto.

Participante 06 Designer gráfico. Ilustração, desenho/
pintura; cartazes, 
caligrafia livre, ilustração 
livre.

Não. Sim, anúncios 
publicitários.

Sim, porque é fixe e porque 
ainda não experimentei 
muito.

Participante 07 Estudante em MDGPE na 
FBAUP.

Design editorial. Gosto 
particularmente de 
projetos que permitam 
explorar a materialidade 
dos objetos.

Sim. Não. Sim. por todo o potencial 
expressivo que acrescenta 
ao uso tipografia. 

Participante 08 Freelancer e estudante em 
MDGPE na FBAUP.

Design gráfico, objetos de 
composição tipográfica, 
preferência por objetos 
impressos ao invés de 
objetos para a web, 
cartazes, revistas e livros.

Sim, no curso e cartazes 
para um departamento da 
faculdade de ciências. 

Não. Interessa, mas a formação 
não incidiu e não sei como 
fazer. 

Participante 09 Realizador de cinema de 
animação e estudante de 
animação.

Realização de cinema de 
animação, trabalhando 
também na parte de 
ilustração e animação do 
filme. 
Cinema de autor. Curtas-
metragens.

Não. Sim. Curtas-metragens de 
animação. 

Não, porque não estou 
informado nem dentro 
da área. 

Participante 10 Designer de produto e 
gráfico e estudante em 
MDGPE na FBAUP.

Trabalhar em grande 
empresa ou ensinar design 
em alguma instituição/ 
maior interesse em área 
gráfica/gosto de fazer 
branding (logo), sinaléticas 
e ilustrações, cartazes e 
capas de livros.

Sim. embalagens, outdoors, 
postagens digitais, 
banners, manuais de 
marcas. 

Não, infelizmente. Sim. Tenho interesse por 
animações, movimento e 
tudo relativo a velocidade 
e dinamismo. 
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Participante 11 Estudante em design na 
ESMAD.

Motion design. Não. Sim, animação de logos, 
SVG’s para web, vídeos 
informativos, infografia 
entre outros.

Sim, porque pode 
melhorar a forma como 
uma mensagem textual é 
transmitida ou ajudar a 
transmitir algum conceito 
que não está evidente no 
texto.

Participante 12 Designer na ESE e 
estudante em MDGPE na 
FBAUP. 

Editorial, branding, front-
end (não tanto), tipografia. 

Sim. Sim, motion graphics. Interessa, pois pode 
trazer grandes vantagens 
a nível de interatividade, 
p.ex. pode trazer mais 
possibilidade de narrativa.

Participante 13 Estagiário em 3D e motion 
graphics. 

Efeitos visuais. Não. Sim, animações 2D, 3D e 
motion graphics. 

Sim, apesar de tipografia 
não ser a área do design 
que mais me desperta 
interesse, o facto da 
cinética ser dinâmica e 
possuir movimentos, faz 
com que tenha, a meu ver, 
outro impacto visual.

Participante 14 Freelancer Design gráfico 
e estudante em MDGPE na 
FBAUP.

Branding e vídeo, ter uma 
empresa própria. 

Sim, livros. Atualmente não. É interessante ver as coisas 
animadas e já feitas, mas 
não tenho interesse em 
fazer

Participante 15 Estudante em MDGPE na 
FBAUP.

Design gráfico e editorial, 
adoro ilustração e também 
gostava de exercer, mas 
em termos práticos é mais 
o outro. Gostava de ter 
experiência profissional 
numa empresa, ganhava 
aprendizagem para 
depois aplicar em regime 
freelancer (já fiz trabalhos, 
mas mais pontuais e 
dentro da ilustração). No 
que toca a projetos, dentro 
de design gráfico cartazes 
e outras peças mais 
individuais como capas 
onde exploro mais e puxo 
mais pela criatividade. 
Penso muito na narrativa 
do livro. Gosto de começar 
sempre pelo papel para 
ter ideia física. Gostava 
de fazer Ilustração – criar 
personagens.

Sim. Fiz um GIF em stopmotion, 
e animei personagem. 
Como é stopmotion é mais 
fácil de manipular.

Interessa no sentido 
em que gosto de ver os 
trabalhos que fazem, 
mas ainda não comecei 
a explorar e se o fizesse 
não iria aprofundar tanto 
na tipografia ou se calhar 
como não sabia tanto até 
era capaz de explorar.

Participante 16 Estudante em multimédia 
na FEUP.

Pós-produção e sistemas 
de multimédia interativa. 

Autodidaticamente 
apenas. 

Sim, normalmente em 
formato de cartazes 
animados, mas não numa 
vertente de animação 
linear (com uma narrativa 
linear inerente).

Não propriamente, pelo 
facto de nunca ter tido 
muito interesse na área 
da tipografia em primeiro 
lugar.

Participante 17 Estudante em MDGPE na 
FBAUP.

Lettering; Identidade 
visual; Design editorial. 

De momento, não. De momento, não. Sim. É um atributo que 
favorece à área de motion 
design.
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Participante 18 Designer e professor. Não tenho uma perspetiva 
clara sobre o futuro, 
trabalho essencialmente 
com tecnologia e interfaces 
e para já gosto do que faço.

Os projetos de editoriais 
que desenvolvo são 
geralmente associados ao 
webdesign o que pressupõe 
alguns conceitos diferentes 
dos suportes de design 
editorial tradicionais. 
Costumo trabalhar para a 
cultura e para projetos de 
investigação, que exigem 
um tratamento e análise 
de conteúdo de outra 
forma.

Sim, essencialmente para 
incorporar os projetos de 
desenho de interface que 
desenvolvo. 

Sim, acho uma 
componente interessante 
no desenvolvimento do 
design atualmente. 

Participante 19 Estudante em MDGPE na 
FBAUP.

Gostaria de fazer design 
gráfico, principalmente na 
área editorial, por ter como 
veículo de comunicação o 
papel. É o meu principal 
gosto/foco. Vejo-me até a 
criar notebooks.

Sim, p.ex. revistas, livros, 
booklets. 

Por norma não. Acho que pode ser 
bastante interessante pelo 
modo como transmite 
significado/conteúdo 
através da tipografia em 
si, como uma retórica de 
comunicação.

Participante 20 Designer freelancer. Cinema de animação, 
animar personagens 3D em 
filmes de um estúdio de 
animação. 

Sim, estou envolvida 
num projeto de uma 
conferência onde vou fazer 
um livro com o programa 
com textos sobre os 
oradores, etc.

Sim, os exercícios do curso 
Animation Mentor. 

Sim, pois o mundo está 
sempre a desenvolver-se 
em termos de tecnologia 
e o público agora está 
habituado a movimento 
(pode ser mais apelativo).

Participante 21 Designer gráfico e 
estudante em MDGPE na 
FBAUP.

Cartazes, livros, 
identidades gráficas.

Sim. Não. Não tenho muito 
conhecimento.

Pergunta / 
Participante

Frustrações e Necessidades

Quais as maiores 
dificuldades no 
momento de criação 
de um projeto/
trabalho? (p.ex. 
ideia ou execução)

Nas ferramentas/
software que utiliza, 
o que menos lhe 
agrada quando 
está a produzir? 
(exemplo: a 
mudança de 
tamanho da letra 
no InDesign podia 
ser mais intuitivo e 
rápido ou interface 
mais confusa)

O que mais gosta 
(ou gostaria se o 
soubesses fazer) de 
animar? (exemplo: 
personagens ou 
tipografia)

Se sabe animar, 
o que sente que a 
ferramenta/software 
que utiliza não está 
a cumprir como 
deveria?

Se tivesse acesso 
a uma ferramenta 
para animar/
trabalhar tipografia 
o que gostarias que 
essa ferramenta 
permitisse 
manipular? O que 
gostaria mais de 
explorar nessa 
ferramenta? 
(exemplo: distorcer 
texto, animar a 
posição, manipular 
a tipografia através 
de controladores 
mais simples ou 
através de presets)

Em concreto, que 
tipo de artefactos 
irias realizar com 
a ferramenta? 
(exemplo: um 
cartaz animado, um 
banner, uma capa de 
um livro, qualquer 
objeto mesmo que 
à partida seja um 
meio estático)

Participante 01 A execução técnica. Interface pouco 
intuitiva no início, 
LassoTool (não dá 
para voltar atrás 
um passo), algumas 
ferramentas no 
Illustrator não estão 
tão à vista, aquilo está 
muito para o desenho 
vetorial, o Lightroom 
é bastante intuitivo 
para o uso de correção 
de cor é mais intuitivo 
até que o Photoshop.

Tudo. Não sabe. Aumentar os pesos, 
achatar e modicar 
a tipografia, fazer 
formas estranhas, 
fazer buracos, acabar 
com uma forma 
distante do que tinhas 
no início, ter efeitos 
pré-definidos como 
dividir em gotas ou 
explodir.

Logótipo animado e 
um cartaz. 
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Participante 02 Ideia. Penso que o maior 
foco é na ferramenta 
do Illustrator, que é 
pouco intuitiva no 
geral.

Pessoalmente prefiro 
animar personagens 
ou elementos mais 
“gráficos”, mas estou 
interessada em focar-
me na animação de 
tipografia.

O render mesmo para 
pré-visualização 
(em referência ao 
After Effects) ainda é 
extremamente lento.

Todos os exemplos 
dados na pergunta 
penso que são 
relevantes e úteis.

Possivelmente um 
cartaz animado, ou 
a possibilidade de 
trabalhar em videoclip 
musicais.

Participante 03 Muitas vezes chegar a 
um conceito forte. A 
nível de animação, a 
execução.

Nenhum. Tipografia. Não sabe. Manipular a 
tipografia através de 
controladores mais 
simples ou através de 
presets.

Qualquer objeto 
mesmo que à partida 
seja um meio estático.

Participante 04 Confiança na ideia até 
ao fim.

Nos programas da 
Adobe (Photoshop, 
Illustrator, InDesign) 
há atalhos diferentes 
para operações iguais.

Se soubesse animar 
gostaria de animar 
personagens.

Não sabe. Sliders que 
permitissem variar 
entre os vários pesos 
como existe em 
programas de edição 
de texto e distorção 
de texto.

Todo o tipo que 
beneficiasse de texto 
animado, visto que 
é algo visualmente 
apelativo; cartazes, 
outdoors e capas de 
livro.

Participante 05 Desenvolvimento da 
ideia essencial para o 
conceito do projeto.

O sistema de guias 
no Illustrator podia 
funcionar melhor, 
raramente dá snap 
onde se precisa.

Tipografia. Não sabe. Animar a variação 
entre os diferentes 
pesos de uma fonte.

Provavelmente um 
vídeo animado.

Participante 06 Varia de projeto para 
projeto. 

Nem todos os 
programas têm a 
opção para editar 
os atalhos de 
teclado; não tem 
opção de mudar 
para um tema mais 
escuro; Illustrator 
tem as handles das 
curvas bezier muito 
pequenas, o mesmo 
acontece com os 
pontos de animação 
na timeline do After 
Effects; alguns 
programas não têm 
a opção 
de usar a placa 
gráfica, usam apenas 
o CPU.

Personagens. Não sabe. Não experimentei 
o suficiente para 
dar uma resposta 
aprofundada, mas 
provavelmente teria 
de ter 
muitas das funções do 
Illustrator (pathfinder, 
blend, etc) e opção 
para criar e introduzir 
scripts.

Qualquer coisa para 
realidade aumentada, 
tem muito potencial 
para isso.

Participante 07 Para além do processo 
criativo, o facto de ter 
pouca experiência de 
trabalho dificulta a 
perceção de quanto 
tempo um projeto 
vai levar a estar 
completo e também se 
consigo efetivamente 
concretizar as ideias.

Dentro das apps da 
Adobe, o facto de a 
mesma função por 
vezes aparecer em 
sítios diferentes, 
consoante a aplicação.

Ilustração (embora 
tipografia também). 

A curva de 
aprendizagem da 
maioria das aplicações 
que experimentei ser 
demorada. 

Distorcer texto, 
ou seja, manipular 
as formas. acho 
que o ideal seriam 
não presets, mas 
controladores simples 
que permitissem de 
forma rápida alterar 
posições de pontos, 
formas, etc, ao longo 
do tempo.

Cartazes, capas de 
livro, o próprio livro 
em si, ou mesmo 
vídeos animados. 

Participante 08 Depende do projeto, 
mas essencialmente 
se tiver a ideia 
facilmente pode 
ser mais difícil de 
executar e vice-versa.

No Illustrator é pouco 
intuitivo selecionar 
as caixas de texto e 
mudar, os softwares 
da Adobe são todos 
muito parecidos mas 
acho que o Illustrator 
muda muito.

Tipografia, p.ex. 
animar um ditado. 

Não sei, só mesmo 
coisas muito 
introdutórias. 

Posições, coisas mais 
básicas, tipografia 
como textura de 
objetos 3D, animar 
entre os pesos da 
tipografia (variable 
fonts).

Cartaz.
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Participante 09 Motivação para 
começar. 

Ficheiros de animação 
Photoshop ficam 
demasiado pesados 
e lentos. Não tem 
sequer display 
otimizado para 
animação.

Personagens, voos de 
câmara. 

O facto de os 
ficheiros ficarem 
muito pesados muito 
rapidamente atrasa o 
processo. O facto do 
programa não ser 
concebido para 
animação torna-o se 
calhar pouco prático 
ao início, mas já estou 
habituado. TV Paint é 
uma boa alternativa, 
embora não possua 
as ferramentas de 
desenho e de design 
complexas presentes 
no Photoshop, razão 
para não ter feito a 
transição.

Manipular a 
tipografia através de 
controladores mais 
simples. 

Um cartaz animado. 

Participante 10 Execução. Limitações 
técnicas. 

Nos softwares Adobe 
às vezes as mesmas 
ferramentas em 
softwares diferentes 
possuem diferentes 
usabilidades ou níveis 
de utilização. P.ex: 
a ferramenta texto 
parece-me mais 
livre no Illustrator e 
Photoshop do que no 
InDesign.

Personagens e 
objetos.

Não sabe. Efeitos 3D e 
perspetiva/ distorção 
de letras/ galeria 
de opções de 
movimento/ pré-
visualização da 
animação proposta/ 
ferramenta de ajuda 
que ensine usar as 
ferramentas.

Cartaz/apresentação 
de logo/posts para 
redes sociais. 

Participante 11 Ter a certeza que 
a mensagem passa 
para uma pessoa que 
não é familiar com o 
conceito. 

O anchor point do 
After Effects é uma 
confusão, não faz 
absolutamente 
sentido nenhum não 
se conseguir mover 
individualmente cada 
um dos quatro pontos 
de uma imagem 
naturalmente, a 
escala é feita através 
do anchor point e é 
bastante imprecisa, 
não se podem criar 
grupos que não são 
pré composições isso 
é bastante estranho, 
sempre que é criado 
um sólido com uma 
layer selecionada 
transforma-se numa 
máscara, mas se a 
layer já é um sólido 
cria outro sólido entre 
outros.

Formas geométricas 
moldáveis quer 2D 
quer 3D. 

A organização 
de layers não é a 
melhor em nenhum 
dos softwares que 
uso, curiosamente 
o Flash (Animate) 
era bastante melhor 
nisso.

Tenho a certeza que 
tudo o que quereria 
fazer com texto pode 
ser feito através de 
uma junção entre o 
Maya e o After Effects, 
não sei como ajudar 
nesta, provavelmente 
animação generativa 
intuitiva seria algo 
interessante de 
ter, mas acho que é 
possível tanto com 
o After Effects como 
Maya.

Se pudessem ser 
criados SVG’s prontos 
a implementar seria 
uma ferramenta 
muito útil para 
webdesign ou 
animação para a 
web, especialmente 
se o programa for 
leve. Imagino que 
para quem não 
tenha facilidade com 
software de animação 
seja possível criar 
mais facilmente 
cartazes animados. 
Talvez idealmente 
o software pudesse 
ser um plugin num 
programa como o 
Photoshop ou o 
After Effects, onde 
se pode dividir cada 
objeto pela layer que 
é preciso, criando 
profundidade.
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Participante 12 O pensamento que 
se encontra por trás, 
chegar à ideia, ao 
trabalhar com um 
cliente o projeto 
pode dividir-se em 
três terço sendo que 
só o último é que é a 
execução.

Os atalhos poderiam 
ser exatamente 
iguais entre todos os 
softwares da Adobe, 
guias do Glyphs não 
são muito úteis. Nos 
softwares 3D seria 
interessante começar 
com um ambiente já 
criado (preset de luz 
e câmara e objeto 
básico) para não se 
começar mesmo do 
zero e ter alguma 
ajuda para fazer 
preview.

Tipografia – physics 
animation.

Não consegues 
manipular tão bem 
tipografia porque 
são softwares de 
animação.

Animar light to bold 
(variable também 
é animação), path 
animation, wrap 
arround objects.

Posters, display, 
acrescentar uma 
camada de leitura com 
realidade aumentada.  

Participante 13 Execução. O facto de achar 
sempre que há mais 
opções/maneiras de 
fazer o que estou a 
fazer, que me podem 
obter um melhor 
resultado, mas eu 
não as sei utilizar/
desconheço a sua 
existência.

Personagens. Crashes ou bugs no 
Maya, Lentidão na 
pré-visualização 
quando o projeto é 
grande e tem muitas 
animações no After 
Effects mas pode 
ter a ver com o meu 
hardware.

Manipular a animação 
da tipografia de modo 
a acompanhar o 
ritmo de uma música 
(animar as palavras 
com o som do vídeo).

Lyric Videos para 
músicas. 

Participante 14 Se tiver uma linha 
condutora sinto-me 
mais confortável, 
se for algo de raiz o 
arranque é o mais 
difícil, a ideia em si, 
o quê, o porquê e em 
que vai consistir.

Depois de saber a 
técnica é sempre mais 
simples, se tiver mais 
experiência já não 
faço tanta confusão 
como é de esperar.

Animar tipografia. Como me encontro 
num nível mais 
introdutório penso 
que existe muita 
complexidade, é difícil 
de chegar onde quero, 
existem ainda várias 
formas de chegar à 
mesma coisa no After 
Effects e não sei qual 
a mais correta.

Animar a composição 
tipográfica da página, 
passar a tipografia 
para formas sem 
perder o texto.

Dependeria do 
trabalho que tivesse 
em mãos, só o faria 
por necessidade 
profissional. 

Participante 15 É preciso muita 
dedicação na 
animação e vídeo 
para levar até ao 
fim. Quando não 
conhece e não mexe 
há algum tempo 
anda por caminhos 
complicados, do que 
se calhar conhecesse. 
É mais a parte técnica, 
e a indecisão. Tenho 
pena de deixar opções 
para trás.

Na tipografia quando 
tentamos utilizar um 
design mais livre, 
não tão regrado, 
editar todas as caixas 
de texto é muito 
mais chato, e essa 
experimentação está 
sempre dependente 
de ter de alterar todas 
para ver como fica 
no geral (são muitos 
passos até alterar tipo 
de letra e kerning, 
p.ex.). No Illustrator 
é muito difícil, ao 
experimentar, ao 
ir mudar alguma 
coisa específica é 
difícil, falha o não 
poder fazer para 
experimentar porque 
depois tem de voltar 
a atrás e alterar muita 
coisa e refazer).

Tanto personagem 
como texto. 

Não sabe. Cartazes animados, 
manipular em termos 
de forma tanto em 
altura e largura, 
trabalhar a tipografia 
como algo 3D, torcer, 
derreter, cair em 
dominó.

Cartazes animados 
(o formato em si 
atrai-me muito e é 
muito forte). Trazer 
dinamismo para os 
cartazes, vídeos que 
funcionem como 
propaganda (vídeo de 
agendas algo que se 
comunique a partir de 
palavras).
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Participante 16 Ideia e conceito 
(muitas vezes 
associado à 
necessidade de 
presença de uma 
narrativa). 

A recorrência de 
alguns erros e falhas 
no software (talvez 
devido a ser pirateado, 
obviamente).

Gostaria de saber 
(e ser mais fácil) 
animar imagens 
tridimensionais. 

Como apenas animo 
no After Effects, por 
vezes o render em 
tempo real torna-
se confuso e pouco 
propício para detetar 
alguns erros básicos.

Acho que algum tipo 
de presets poderia 
ser útil, mas mais 
orientado para a 
tridimensionalidade 
na verdade. Apesar de, 
p.ex. no After Effects 
existirem muitos 
presets de animação 
para texto – nem 
todos são possíveis 
de editar. Creio 
que poderia existir 
mais flexibilidade 
na manipulação de 
texto, como existe 
em imagem ou outros 
tipos de objeto.

Cartazes, banners para 
redes sociais, mais 
orientado para meio 
digitais. 

Participante 17 Quando a ideia não 
chega ao absoluto 
sentido, ou quando a 
execução é pobre ou 
forçada. 

Quando é difícil 
manipular o texto, 
ao eliminar linhas 
viúvas, linhas 
órfãs, e demasiadas 
hifenizações, de 
forma a conseguir um 
resultado eficaz.

Tipografia e formas 
Geométricas. 

Não sabe. Em casos de texto: 
resolver erros crassos 
editoriais, de forma 
subtil. Em casos de 
título: estabelecer um 
sistema de grelhas 
para uma palavra ou 
frase, ao manobrar a 
largura, comprimento, 
espessura e 
inclinação, tanto em 
cada letra como em 
conjunto.

Qualquer suporte 
adaptável para um 
projeto em lettering, 
especificamente 
para uma identidade 
visual.

Participante 18 Gestão de tempo. Neste momento não 
consigo recordar 
nenhuma em 
específico. 

Tipografia. After Effects, é difícil 
para iniciantes 
perceberem como 
funciona, e também 
tem falta de algumas 
funcionalidades em 
real-time.

Já tenho acesso a uma 
ferramenta, chama-se 
After Effects. 

Usaria de formas 
distintas dependendo 
da natureza do 
projeto, gosto 
também do conceito 
de criar imagens 
estáticas partindo 
de animação 
parametrizada.

Participante 19 Para mim é a ideia e 
a afinação da mesma, 
p.ex. às vezes escolhe-
se um tema sobre 
o qual gostaríamos 
de trabalhar, mas o 
problema surge em 
como (ideia) é que 
o vamos trabalhar. 
Uma vez que está 
esteja definida, é 
muito mais simples 
dar-lhe continuação e 
concretizá-la.

Por vezes o 
zoom e a falta de 
tridimensionalidade 
que um programa 
destes transmite 
(poderia haver, 
de fácil acesso no 
programa, simulações 
de páginas impressas 
e papel).

Tipografia. Não sabe. Poder animar a sua 
posição e tamanho. 

Um cartaz ou uma 
publicidade digital 
(anúncio tv/web). 
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Participante 20 Depende um pouco. 
Ter uma ideia coloca 
mais pressão para 
conseguir distinguir-
me dos outros, animar 
sem referência visual, 
bugs do software.

Objetos de interface 
mais visuais seriam 
mais intuitivos, mas 
não tenho nada a 
apontar de muito 
concreto pois estou 
habituada à interface.

Personagens. Bugs no Maya, um 
ponto positivo é 
a boa interface no 
Maya porque divide 
bem as componentes 
e só vemos o 
que queremos e 
precisamos. Coisas 
mais visuais são 
sempre mais fáceis 
de trabalhar, p.ex. no 
Maya temos de inserir 
muitos valores e isto 
às vezes dava mais 
jeito se fosse mais 
visual, como p.ex. 
utilizar sliders. A pen 
tool no After Effects é 
difícil de trabalhar.

Coisas mais 
experimentais, 
mais dinâmica e 
com resultados 
inesperados 
(componente mais 
aleatória).

Cartazes animados, 
capas de livros, 
logótipos animados, 
acho importante a 
mudança do livro 
físico para o digital 
pois permite mais 
experimentação.

Participante 21 O início do conceito. A interface das 
ferramentas em todos 
os programas da 
Adobe é complexo. 

Tipografia e formas. Não sabe. Separação de planos; 
tratamento individual 
de letras. 

Cartaz.

Pergunta / 
Participante

Comportamentos, Tecnologias e Aptidões

Para que utiliza 
o computador e o 
telemóvel? (p.ex. o 
computador para 
trabalho e pesquisa 
e o telemóvel para 
lazer e pesquisa)

As ferramentas/
software que utiliza 
estão instalados 
no computador ou 
acede online?

Quais as 
ferramentas que 
utiliza? (p.ex. 
Photoshop, 
InDesign, Illustrator, 
Xd)

Já utilizou 
outros softwares 
equivalentes? 
(p.ex. GIMP para o 
Photoshop, Inkscape 
para o Illustrator)

Para cada uma das 
ferramentas que 
utiliza: Domina 
por completo e 
sente-se capaz de 
ensinar a outros 
(nível elevado), 
sabe o suficiente 
para produzir o 
que precisa (nível 
intermédio) ou 
está num nível 
introdutório?

Conhece alguma 
ferramenta de 
animação? Se sim, 
qual/quais?

Participante 01 Fotografia de moda, 
design editorial, 
a trabalhar numa 
empresa que me 
identificasse ou em 
freelancer, cartazes, 
livros, design de 
produto.

Ambas. Photoshop, 
InDesign, Illustrator, 
Lightroom, Google 
Docs, Instagram para 
guardar referências.

Não. Photoshop – 
intermédio, InDesign 
– intermédio, 
Illustrator – 
intodutório, 
Lightroom – 
intermédio, Google 
Docs – intermédio/
elevado, Instagram 
– elevado, boockup – 
elevado.

After Effects, Cinema 
4D, Maya.

Participante 02 Computador para 
trabalho, pesquisa e 
lazer e telemóvel mais 
para pesquisa e lazer.

Geralmente está 
instalado.

Photoshop, InDesign, 
Illustrator, After 
Effects, Premiere, etc.

Sim. Photoshop, InDesign, 
Illustrator e After 
Effects penso estar 
num nível acima 
do intermédio. 
mas talvez, não ao 
nível de me sentir 
totalmente capaz 
e confortável para 
ensinar outro todas 
as potencialidades do 
programa.

Costumo utilizar After 
Effects ou Photoshop 
para animação, 
Photoshop para 
frame-by-frame.
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Participante 03 Computador – 
Trabalho, pesquisa, 
lazer. Telemóvel – 
Trabalho, pesquisa, 
lazer.

Instalado. Photoshop, InDesign, 
Illustrator, After 
Effects, Premiere, 
Lightroom.

Só o CorelDraw. Nível elevado: 
Illustrator. Nível 
Intermédio: 
Photoshop, InDesign, 
After Effects, 
Premiere, Lightroom.

After Effects.

Participante 04 Computador – 
Trabalho. 
Telemóvel – 
Maioritariamente 
para lazer, mas utilizo 
para partilhar o meu 
trabalho nas redes 
sociais,

O software que utilizo 
está instalado no 
computador.

Photoshop, 
InDesign, Illustrator 
maioritariamente.

Sim. Nível intermédio nas 
três que mais utilizo, 
Photoshop, InDesign, 
Illustrator.

Toon Boom, Flash/
Animate, Blender.

Participante 05 Ambos para trabalho 
e lazer.

A maioria das 
ferramentas que 
utilizo estão 
instaladas no 
computador.

Illustrator, 
Photoshop, InDesign 
principalmente.

Penso que não. Nível intermédio para 
todas as ferramentas.

After Effects penso 
eu.

Participante 06 Computador 
– Trabalho, 
entretenimento, 
pesquisa. 
Telemóvel – 
Entretenimento, 
comunicação, 
pesquisa.

Instalado. Photoshop, 
Illustrator, After 
Effect, Premiere, 
Tvpaint, Glyphs, 
Opentoonz, Drawpile, 
Maya, Blender.

Sim. Photoshop, 
Illustrator, Drawpile: 
nível elevado; 
After Effects, 
Premiere, Tvpaint, 
Opentoonz, Maya, 
Blender: intermédio.

Adobe Flash/Animate, 
After Effects, Maya, 
Blender, Photoshop, 
Cinema4D, Tvpaint, 
Opentoonz, 
Dragonframe.

Participante 07 Computador - 
Trabalho, pesquisa, 
lazer. Telemóvel 
– Lazer, algumas 
pesquisas. 

Apenas acedo online a 
Google Docs, etc.

Mais regularmente: 
Photoshop, 
Lightroom, InDesign, 
Illustrator, Premiere.

Não. Photoshop, elevado; 
Lightroom, elevado; 
InDesign, intermédio; 
Illustrator, 
intermédio; Premiere, 
elevado.

After Effects (para 
além disso só utilizei 
software de stopmotion 
mas não me lembro 
dos nomes).

Participante 08 Computador - 
Trabalho e pesquisa 
e lazer. Telemóvel – 
E-mails e Instagram. 

Quase sempre 
instalados, mas utilizo 
um conversor online 
de PDF’s. 

Conversor de PDF’s 
online, pipeta para 
ver cores instalada, 
software para 
controlar os tipos 
de letra instalado, 
Photoshop, InDesign, 
Illustrator.

GIMP. Photoshop – 
elevado; InDesign 
– intermédio; After 
Effects e Cinema 
4D – introdutório; 
Illustratror – 
intermédio.

After Effects e Cinema 
4D; Maya e Blender 
(conheço de nome). 

Participante 09 Computador – 
Trabalho, lazer, redes 
sociais. 
Telemóvel – Lazer, 
redes sociais.

Instaladas. Adobe Photoshop, 
Autodesk Maya, 
Adobe Premiere, 
Adobe After Effects.

Não sabe. Photoshop: elevado; 
Autodesk Maya: 
intermédio; 
Premiere: intermédio; 
After Effects: elevado.

Photoshop, TV Paint, 
Animate. 

Participante 10 Computador – 
Trabalho, pesquisa 
e lazer. Telemóvel 
– Lazer. 

Instalado. Photoshop, 
Illustrator, InDesign, 
Xd. 

Não. Illustrator – 
intermédio; 
Photoshop – 
intermédio; InDesign 
– introdutório; Xd – 
introdutório.

Sim. After Effects, 
Character Animator, 
Animate, Cinema 4D, 
Blender.

Participante 11 Uso ambos para 
ambos. 

Instalado. Photoshop, InDesign, 
Illustrator, After 
Effects, Maya. 

Sim. Photoshop – 
intermédio; InDesign 
– intermédio; 
Illustrator – elevado 
After Effects – 
elevado; Maya – 
intermédio.

Sim, maioritariamente 
After Effects. 

Participante 12 Ambos para pesquisa, 
trabalho, lazer. 

Instalado. Glyphs, After 
Effects, Cinema 
4D (não tanto), 
Blender (não tanto), 
InDesign, Illustrator, 
Photoshop.

Não. Glyphs – introdutório/
intermédio; After 
Effects – intermédio 
com expressões e 
keyframes; InDesign, 
Illustrator e 
Photoshop – elevado.

After Effects, Cinema 
4D, Blender, Animate. 
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Participante 13 Computador para 
trabalho, lazer e 
pesquisa. Telemóvel 
para comunicações. 

Instalado. Autodesk Maya, 
Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, 
Adobe After Effects, 
Adobe Premiere, 
Adobe Audition, 
Substance Painter.

Não. Maya – Intermédio; 
Photoshop – 
Intermédio; 
Illustrator – 
Intermédio; After 
Effects – Intermédio; 
Premiere – 
Intermédio; Audition 
– Introdutório; 
Substance Painter – 
Introdutório.

Sim, Maya, Blender, 
Cinema 4D, Houdini, 
3DS Max, After 
Effects, Flash, 
Animate. 

Participante 14 Computador e Ipad – 
Trabalhos. Telemóvel 
para entretenimento. 

Instalados. Photoshop, After 
Effects (não muito), 
Indesign, Xd (não 
muito), ProCreate, 
Premiere (não muito), 
Illustrator.

Não. Photoshop, InDesign, 
Premiere e Illustrator 
– elevado, ProCreate 
– intermédio, After 
Effects e Xd – 
introdutório.

After Effects e 
Animate. 

Participante 15 Computador 
– Trabalho, 
conteúdos, tudo o 
resto. Telemóvel 
– Instagram para 
referências visuais, 
divulgar fotos de 
trabalhos.

Instalado, Word e 
Excel utiliza online. 

Adobe Illustrator, 
Photoshop, InDesign, 
Premiere (já usei 
mais). 

GIMP e Inkscape (no 
secundário). Acho 
difícil passar depois 
para as da Adobe, mas 
depois com a prática 
acabamos por nos 
adapatar.

Premiere – corte 
colagem edição de 
som, timeline mas 
introdutório. Outros 
–intermédio.

Cinema 4D, Flash, 
After Effects e Maya 
(conheço de nome).

Participante 16 Computador para 
trabalho e lazer 
essencialmente, 
telemóvel para 
pesquisas. rápidas, 
dia-adia, lazer e afins

Instalado. Photoshop, After 
Effects, Illustrator, 
InDesign, Premiere, 
Audacity. 

Nunca. Photoshop – 
elevado; After 
Effects – intermédio; 
Illustrator – 
intermédio; InDesign 
– introdutório; 
Premiere – 
intermédio; Audacity 
– introdutório.

After Effects e 
Autodesk Maya. 

Participante 17 Computador: para 
Trabalho, pesquisa e 
lazer; Telemóvel: para 
pesquisa e lazer. 

Instalado. Illustrator; 
Photoshop; InDesign. 

Não. Sei o suficiente 
para produzir o que 
preciso. 

Não.

Participante 18 Os dois misturam-
se muito, 
frequentemente, uso 
as ferramentas que 
parecem ser de lazer 
para trabalho e vice-
versa.

Algumas online, 
outras locais. 

Photoshop, InDesign, 
Illustrator, Visual 
Studio Code, Tower, 
After Effects, Cinema 
4D, Sketch, Glyphs, 
Experience Design.

Sim. InDesign, Experience 
Design – elevado, 
Restantes – 
intermédio.

After Effects, Cinema 
4D, Blender, Keynote. 

Participante 19 Computador 
para trabalho 
restritamente. 
Telemóvel para 
lazer e pesquisa 
instantânea. Porém, 
se esta informação 
for útil, utilizo 
bastante o tablet para 
fazer maior parte da 
pesquisa de trabalho 
(livros, artigos, etc) 
e para lazer (p.ex. 
filmes).

Estão instaladas. InDesign, Illustrator, 
Photoshop, Glyphs. 

Apenas o CorelDraw 
numa disciplina no 
9º ano. 

Indesign – 
intermédio; 
Illustrator 
– intermédio; 
Photoshop – 
intermédio; Glyphs 
– introdutório.

Sim, o After Effects. 



118APÊNDICE II      TABELAS DAS RESPOSTAS DA PERSONA 02

Participante 20 O computador para 
o trabalho, animação 
3D porque os 
softwares são muito 
pesados O telemóvel 
para pesquisa, em 
último caso e lazer.

Instalados, tenho 
apenas uma 
ferramenta que 
liga ao servidor do 
Animation Mentor. 
Depois utilizo 
ferramentas online 
para criar paletas 
cromáticas.

Uma para paleta 
cromática online, 
conversores de vídeo 
online, Autodesk 
Maya, Premiere, 
Photoshop, InDesign, 
Illustrator, After 
Effects.

Blender, Maya. Maya domino a 
componente de 
animação; After 
Effects, Premiere, 
Photoshop, InDesign 
– intermédio; 
Illustrator – elevado.

Maya, Blender, Flash, 
After Effects. 

Participante 21 Computador para 
trabalho e lazer 
e telemóvel para 
comunicar e lazer. 

Instalado. Phostoshop, InDesign 
e Illustrator. 

Fontstructor, Corel 
Draw. 

Photoshop – 
intermédio; Indesign 
– intermédio; 
Illustrator – 
intermédio. 

Flash; Animate; After 
Effects. 
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OBJETIVOS E INTERESSES

As áreas de maior interesse assentam na Ilustração, Identidade, 

Packaging. Não praticam Design Editorial. Não explorou, até então, 

a área da Tipografia Cinética. Tem como objetivo profissional 

desenvolver logótipos, cartazes, ilustração, branding. Apenas aprendeu 

a animar personagens, pois é o que lecionam no curso.

COMPORTAMENTOS, TECNOLOGIAS E APTIDÕES

Utiliza o computador para trabalhar e pesquisar e o smartphone/tablet 

para fotografar processos de trabalho, lazer e para pesquisa. Utiliza 

softwares em desktop e não recorre nem conhece nenhuma ferramenta 

online. Recorre a softwares mais utilizados como o Photoshop, 

Illustrator, InDesign (nível Intermédio), Animate, Premiere e 

Blender (nível Introdutório). Conhece ferramentas de animação 

(como o Blender, Animate e After Effects) mas não utiliza. Conhece 

ainda alguns softwares equivalentes (como o Gimp que equivale ao 

Photoshop, ou Scribus que equivale ao InDesign).

FRUSTRAÇÕES E NECESSIDADES

Apresenta algumas dificuldades. As dificuldades técnicas assentam 

sobretudo em softwares ou tarefas mais complexas (sentem 

que as interfaces são confusas, pouco intuitivas e que possuem 

muitos separadores e informação) e defende que é necessário um 

investimento muito grande em softwares de animação, devido à 

complexidade das ações e do próprio processo de animação. 

Necessita de uma interface rápida e intuitiva que permita 

visualizar em tempo real as animações. Essencialmente pretende 

animar o tamanho, a posição, a escala, o kerning e outros parâmetros 

do texto; animar a tridimensionalidade das letras; realizar animações 

mais orgânicas (relacionado com a forma da letra); e repetir frases em 

várias posições ou orientações. Se tivesse acesso a uma ferramenta 

de tipografia interativa animada aplicaria os objetos gerados em 

logotipos, publicidade, cartazes, capas de livros.
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OBJETIVOS E INTERESSES

De uma forma geral, as áreas de maior interesse desta persona são 

a animação, o design editorial, tecnologias e interfaces, criação de 

cartazes, design de tipos, direção criativa e design de impressos. 

Encontra-se dividido profissionalmente entre trabalhar para outrem, 

ter uma empresa própria ou trabalhar em regime freelancer.

COMPORTAMENTOS, TECNOLOGIAS E APTIDÕES

Utiliza o computador para trabalhar, pesquisa e entretenimento. 

O smartphone é utilizado, essencialmente, para pesquisa, redes 

sociais, lazer e auto-promoção. O tablet é uma espécie de híbrido. 

De uma forma geral, utiliza as aplicações/ferramentas instaladas nos 

dispositivos. Utiliza a Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator 

a um nível elevado; Lightroom, InDesign a um nível intermédio; 

e Premiere e After Effects a um nível introdutório). Reconhece 

outros softwares de animação como o Cinema 4D, Flash, 3DS Max, 

Maya e Blender. Reconhece e já utilizou ainda softwares open-source 

equivalentes aos anteriores (como o GIMP ou Inkscape).

FRUSTRAÇÕES E NECESSIDADES

Sente algumas frustrações a nível criativo, nomeadamente, como 

chegar a uma ideia/conceito que se sinta confortável a explorar. A nível 

técnico, sente que existem muitas formas de realizar a mesma ação 

e que o processo que se encontra a utilizar pode não obter o melhor 

resultado. A nível de software sente que: as interfaces poderiam ser 

mais visuais e intuitivas; os atalhos são diferentes em softwares da 

mesma empresa; ao trabalhar tipografia, numa abordagem mais 

livre e experimental, gostaria de obter um feedback em tempo real 

e uma manipulação de parâmetros mais rápida que não envolva 

tantos passos; nos softwares 3D seria interessante começar com um 

ambiente já criado. Demonstra necessidade de realizar coisas mais 

experimentais, mais dinâmicas e com resultados inesperados (com 

uma componente mais aleatória). 
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Pretende também testar a animação de uma fonte variável; da posição 

e do tamanho da tipografia; ou algo mais orgânico como torcer, 

derreter; e animar e explorar a tridimensionalidade (texto como 

textura nos objetos ou efeitos pré-definidos). Necessita, ainda, de uma 

interface com controladores como sliders e botões, que permitam de 

uma forma rápida e em tempo real alterar a tipografia ao longo do 

tempo. Se tivesse acesso a uma ferramenta que respondesse às suas 

necessidades e frustrações aplicaria as animações e objetos gráficos 

gerados em cartazes, capas de livros, logótipos, SVG’s para a web, 

realidade aumentada, redes sociais, entre outros, e criaria imagens 

estáticas a partir de animações parametrizadas.
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Bom dia,

o meu nome é Vânia Oliveira e frequento o Mestrado em Design 

Gráfico e Projetos Editoriais, na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto, Portugal.

Encontro-me atualmente a desenvolver o projeto final de curso, o 

qual consiste no desenvolvimento de uma ferramenta de tipografia 

interativa para o design editorial. Esta ferramenta assenta no 

princípio “Repetição” de um modelo concetual para a tipografia 

cinética, apresentado no 10.º Encontro de Tipografia, em novembro 

de 2019, sob o título "Principles and models of kinetic typography 

as contributions to the development of emerging dynamic editorial 

design typography" (https://10et.esad.pt/pt). 

O objetivo principal deste projeto é perceber de que forma a animação 

e o movimento (conceitos temporais) e o recurso ao princípio da 

Repetição podem influenciar, criativamente, o desenvolvimento de 

objetos para o contexto editorial. 

A ferramenta está a ser implementada com recurso à biblioteca p5.js 

e, no final, será desenvolvido um artefacto editorial que irá agregar os 

objetos gerados pelos utilizadores.

Dado o seu currículo e experiência na área do desenvolvimento de 

ferramentas, venho pelo presente e-mail requerer a sua participação, 

através de uma avaliação heurística à ferramenta que se encontra em 

desenvolvimento (link de acesso: https://editor.p5js.org/vaniaoliveira/

present/lu8-bWUBj). Qualquer sugestão ou crítica será tida em 

consideração.

NOTA IMPORTANTE: A ferramenta deverá ser testada no browser 

Google Chrome, devido a algumas incompatibilidades.

Caso desenvolva algum objeto gráfico na ferramenta teria muito 

gosto em que o mesmo fizesse parte do artefacto editorial, pelo que, 

poderá enviar-me os ficheiros exportados na ferramenta via e-mail, 

juntamente com a sua apreciação.

Agradeço cordialmente a sua disponibilidade para participar neste 

projeto. Qualquer dúvida não hesite em contactar.
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Bom dia,

o meu nome é Vânia Oliveira e frequento o Mestrado em Design 

Gráfico e Projetos Editoriais, na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto, Portugal.

O presente e-mail vem no seguimento da sua resposta ao questionário 

de participação do Google Forms “EN - Application form for the 

participation in the evaluation phase of the "variantype" tool / PT - 

Formulário de inscrição para a participação na fase de avaliação da 

ferramenta "variantype"”. 

Como é do seu conhecimento, encontro-me atualmente a realizar o 

projeto final de curso, o qual consiste no desenvolvimento de uma 

ferramenta de tipografia interativa para o design editorial. Esta 

ferramenta assenta no princípio “Repetição” de um modelo concetual 

para a tipografia cinética, apresentado no 10.º Encontro de Tipografia, 

em novembro de 2019 sob o título "Principles and models of kinetic 

typography as contributions to the development of emerging dynamic 

editorial design typography" (https://10et.esad.pt/pt).

O objetivo principal deste projeto é perceber de que forma a animação 

e o movimento (conceitos temporais) e o recurso ao princípio da 

Repetição podem influenciar, criativamente, o desenvolvimento de 

objetos para o contexto editorial. Desta forma, vimos pelo presente 

e-mail disponibilizar o link de acesso à ferramenta e descrever os 

exercícios a realizar e os procedimentos da entrevista, que seguem num 

documento anexo. Link de acesso: https://editor.p5js.org/vaniaoliveira/

present/lu8-bWUBj 

Preferencialmente, a entrevista deverá ser realizada logo após os 

exercícios, com data a marcar. Desta forma, necessito de uma resposta 

ao presente e-mail com a sua disponibilidade. 

Em anexo, envio o Consentimento Informado, Esclarecido e Livre 

que deverá ser assinado e enviado assim que possível para o presente 

endereço eletrónico. Todos os objetos gráficos gerados de livre 

e espontânea vontade, para além dos exercícios, serão tidos em 

consideração e incluídos num artefacto editorial, também a realizar no 

âmbito do mestrado.

Agradeço cordialmente a sua disponibilidade para participar neste 

projeto. Qualquer dúvida não hesite em contactar.
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Pergunta/
Participante

Quais as suas intenções/con-
ceito a retratar no processo de 
criação da capa do primeiro 
exercício?

De que forma explorou e tirou 
partido do princípio da Re-
petição, no separador “Com-
position” face ao que queria 
representar?

De que forma aproveitou/bene-
ficiou da inclusão do movimen-
to e da animação por parâme-
tros no design da capa do livro 
do terceiro exercício?

Acha que a inclusão do movi-
mento e da animação através 
de parâmetros influenciou o 
seu processo criativo? Se sim, 
como?

Participante 01 Quando li o documento com os 
exercícios e vi que era suposto 
fazer-se uma capa de um livro, 
veio-me à cabeça a capa do 
livro “IT” do Stephen King. Eu 
não tenho muito o hábito de 
ler, embora devesse, mas gosto 
bastante de cinema e, apesar de 
que o filme IT não é propriamente 
o meu filme favorito, há pouco 
tempo passei numa livraria, 
vi a capa deste livro e ficou-
me na memória porque gostei 
bastante do seu aspeto gráfico. 
Tendo isso em conta, tinha já 
em mente tentar fazer uma 
capa que se adequasse ao tema 
do filme, e também que, já que 
o princípio que a ferramenta 
explora é a “repetição”, quis fazer 
uma pequena animação que 
combinasse com o tema musical 
do Pennywise no filme, que por si 
só também se baseia um bocado 
numa repetição sonora sinistra.

Como disse na resposta à 
pergunta 1, já tinha em mente 
usar a repetição como uma forma 
de acompanhar o tema do filme, 
e ao mesmo tempo, manter vago 
e misterioso a história que o livro 
conta, até porque o seu próprio 
título (IT - A Coisa) a isso pede.

Já na animação, a ideia inicial 
que tinha era uma animação 
com o título do filme mais forte, 
repetitiva e até exagerada que 
chamasse a atenção. No entanto, 
ao tentar replicar isto que tinha 
em mente, achei que o resultado 
não estava a corresponder bem ao 
efeito que queria transmitir, por 
isso optei por me basear na frase 
icónica do filme - “You’ll float 
too!” - e construir uma animação 
mais simples e não tão forte 
como inicialmente pretendia, que 
transmitisse a ideia de que o título 
do filme estava a flutuar na capa.

Sim, influenciou. Para começar, 
tendo eu bastantes dificuldades 
no que toca ao design tipográfico 
e ao design estático em geral, pois 
não só fico muito indeciso com 
como posicionar e definir o tipo 
de letra, como também costumo 
ficar desiludido com os resultados 
que produzo em projetos destas 
áreas, esta ferramenta ajudou-me 
a criar imediatamente uma ideia 
e um tema mais concretos e a ter 
um processo de trabalho mais 
definido e organizado.

Participante 02 No primeiro exercício comecei 
por me habituar à ferramenta e a 
escolher uma tipografia e cores 
que gostasse. 

No segundo exercício quis 
explorar o nome da obra “Ilha”, 
que na realidade seria “A ilha”, 
mas dava-me mais jeito desta 
forma e tentei criar a forma de 
uma ilha. 

A animação ajudou a corroborar o 
meu conceito pois o movimento, 
juntamente com as escolhas de 
cores, assemelhava-se ao do mar e 
solidificou a forma do texto. 

A animação acelerou o processo 
criativo no sentido em que me 
encaminhou naturalmente para 
uma resposta à problemática 
inerente ao exercício. Por 
outras palavras, fez-me chegar 
rapidamente a uma solução.

Participante 03 Foi só para experimentar a 
ferramenta, mas tentei que o 
design se assemelhasse a livros 
vintage, mais antigos de culinária.

Queria dar algum relevo, mas 
como no título tinha três 
números, eu quis repetir três 
vezes.

Foi meramente experimental. Sim, influenciou. O facto de 
ter estas opções é mais eficaz e 
rápido para fazer uma capa mais 
dinâmica, com mais dimensão, 
tendo em conta que não sou 
designer.
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Participante 04 Foi um intermédio. Estando 
limitada à tipografia, fui 
explorando a ferramenta e 
depois, a partir das opções que 
a ferramenta me dava, eu fui 
fazendo a composição de acordo 
com aquilo que cria transmitir. E 
a criação foi influenciada pelas 
limitações da ferramenta.
Uma vez que era apenas 
tipográfico, quis trabalhar os 
paralelismos e as entrelinhas, em 
representação das duas realidades 
apresentadas no livro e a forma 
como elas se entrelaçam. A 
estética foi também um pouco 
inspirada na capa do filme Akira 
(que apresenta também uma 
realidade distópica), na forma 
como se unem os caracteres 
japoneses e ocidentais. 
Assim foi a junção de algo que 
me lembrasse uma realidade 
mais distópica, composta por 
tipografia, e que abordasse a 
questão da narrativa paralela 
entre as personagens principais 
do livro.
As cores utilizadas, prenderam-
se um bocadinho ao que foi 
explorado na narrativa do livro, ao 
sangue, ao gato preto, e também 
um pouco influenciado pela 
estética da capa original, com o 
Ying e Yang, composto por dois 
gatos, a vermelho e preto.

Eu diria que não mudei muito o 
conceito das entrelinhas e etc, e 
acrescentou-se a ideia de criar 
alguma confusão associada à 
narrativa do próprio livro.
Fui explorando a ferramenta de 
composição em junção com a 
primeira ferramenta, e de que 
forma eu as podia utilizar para 
obter o resultado que queria. E 
acabei por criar uma capa que 
causasse um pouco de confusão 
para se aproximar à sensação 
que o leitor tem ao ler o livro, ou 
quando se tenta aproximar da 
escrita de Murakami.
Novamente, foi uma espécie de 
um intermédio entre os dois, 
sendo o resultado de exploração 
e de uma parte conceptual, mas 
definitivamente neste segundo 
exercício foi mais a parte 
exploratória da ferramenta, uma 
vez que foi explorada com o 
carácter de acrescentar algo ao 
conceito criado anteriormente, 
e não gerar algo completamente 
de novo.

Tirei proveito da questão da 
velocidade e da confusão que 
é criada por esta de forma 
a acentuar os conceitos 
desenvolvidos anteriormente.  Por 
isso, este exercício foi mais focado 
na exploração das capacidades 
da ferramenta e em como ela 
podia auxiliar um conceito criado 
anteriormente.

Acho que ao longo das perguntas 
anteriores acabei por responder, 
em parte, a esta. 
De certa forma sim, mas ao 
mesmo tempo cria um desafio e é 
dessa forma que o meu processo 
criativo costuma funcionar. Eu 
imponho um desafio a mim 
mesma e depois respondo ao 
enunciado de acordo com esse 
desafio.
Aqui, o facto da ferramenta 
apenas tratar de tipografia e as 
animações serem limitadas pela 
mesma, fez com que a minha 
criatividade se moldasse às 
condições criadas pelo programa. 
Mas isso acaba por acontecer 
com qualquer programa, mais ou 
menos limitado. 
Foi também positivo este desafio 
pois obriga a pensar o briefing 
de outra forma, uma vez que o 
meu background para além de 
Licenciatura em Design Gráfico, 
é o de mestrado em Ilustração e 
Animação, faz com que fuja um 
pouco do recorrer à ilustração 
para transmissão da ideia de uma 
capa e fomente a criatividade 
noutras valências.
De qualquer forma, a tipografia 
cinética tem sido algo que 
tenho abordado e me interesso 
cada vez mais e consigo ver 
que a ferramenta de animação 
que utilizo, o After Effects, 
embora com um maior nível de 
desenvolvimento e inúmeras 
outras funcionalidades, para esta 
animação específica de tipografia 
leva um longo tempo, desde a 
criação até à renderização. Os 
efeitos são confusos e, quase 
sempre, para fazer algo mais 
elaborado, tenho de recorrer a 
tutoriais para ver como funciona 
cada efeito e como posso 
trabalhá-lo.
Esse tempo é reduzido 
drasticamente, com opções 
mais limitadas (por estar em 
desenvolvimento), mas mais 
intuitivas, o que auxilia a 
otimização do tempo gasto em 
animação e numa aceleração do 
processo de trabalho.
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Participante 05 Eu queria que a capa transmitisse 
quase que a ideia do experimental, 
que fosse muito experimental, 
porque a personagem do livro 
foi uma experiência. Quase 
como que criar o meu próprio 
Frankenstein. Isso não é possível 
logo no primeiro exercício, por 
tanto neste foi apenas tentar 
compreender qual o tamanho 
que queria para o título da capa, 
que depois iria funcionar para a 
composição e para a animação. Eu 
queria que a própria experiência 
fosse avançando à medida que 
a ferramenta ia avançando. À 
medida que eu ia experimentando 
a ferramenta era quase como 
se o próprio Frankenstein fosse 
ganhando “vida”. Portanto a 
minha abordagem no primeiro 
exercício foi muito simples.

Gostei do facto de a ferramenta 
permitir sobreposição de 
elementos. Para além de repetir 
o título naquela grelha cheguei 
ao ponto de sobrepor algumas 
coisas, pareceu-me que ficava 
interessante visualmente. 
Consegue-se ter na mesma a 
leitura, mas essa sobreposição 
e “sujidade”, que faz com que a 
capa fique mais confusa, vai de 
encontro à história do livro, mais 
uma vez. Foi uma abordagem 
mais experimental e de testar. 
Tentar retratar aquela “confusão” 
que o próprio Frankenstein é, 
porque não é um humano. Fui 
tirando partido dos parâmetros 
que existiam na ferramenta para 
ir de encontro ao que queria 
representar. Ao utilizar o modo 
“Grid” permitiu-me dar uma 
estrutura à capa, mas manter o 
lado mais experimental.

Com a animação eu consegui 
mesmo chegar a esse lado 
mais experimental, através do 
gradient e de perceber quase 
que os espaços em branco. 
Depois passado uns instantes a 
capa já estava outra vez cheia 
de informação. Ao utilizar a 
animação do tracking permitiu-
me ver a palavra a “esticar” 
e a “comprimir” e perceber o 
tamanho que ela pode ocupar. 
E foi interessante ver esse lado 
completamente dinâmico que 
não vês numa capa impressa. Eu 
não estava à espera de alcançar 
aqueles resultados até porque 
eu não sabia ainda o que a 
ferramenta fazia, portanto, à 
medida que fui mexendo a capa 
foi indo de encontro ao que eu 
pretendia. Foi, mais uma vez, uma 
abordagem mais experimental. 
Achei muito interessante o 
facto de que se fosse gravando 
várias capas, elas iam ser sempre 
diferentes. Fui vendo quais os 
parâmetros que para mim faziam 
mais sentido.

Sim, porque eu já tinha uma ideia 
daquilo que queria, mas o facto 
de eu saber que a ferramenta era 
muito experimental quase que 
deixei a ferramenta trabalhar 
por mim. Eu não tinha uma ideia 
fixa, sabia que queria algumas 
sobreposições. Não tive de pensar 
muito no que eu queria porque o 
resultado ia aparecendo à medida 
que ia explorando a ferramenta. 
Deixei-me ir guiando pela 
ferramenta ao longo do processo. 
Ao invés de pensar “Eu quero 
que a ferramenta faça isto”, o que 
poderia não ser possível, preferi 
que fosse a ferramenta a dizer o 
que era possível fazer e quais os 
resultados que poderia alcançar. 
Fui percebendo o que poderia 
funcionar melhor para a própria 
história e para o próprio conceito 
da personagem, o híbrido de criar 
um monstro. 

Participante 06 Não tinha propriamente um 
conceito a retratar. Sabia que 
queria, p.ex. utilizar uma fonte 
tipográfica serifada mais clássica, 
mas a que se encontrava na 
ferramenta era mais “slab”. 
Tentei depois criar uma grelha 
imaginária, os elementos 
encontram-se quase todos perto 
das margens. Portanto foi uma 
abordagem mais técnica.

A abordagem que tive foi mais 
experimental. Sempre gostei 
de explorar mais essa parte da 
repetição e da aleatoriedade. 
Então tentei chegar a algo que 
fosse repetitivo, mas que fosse 
legível ao mesmo tempo. Numa 
das duas imagens que fiz para este 
exercício, criei algum ruído visual, 
em que já não é possível ler as 
palavras “Poor Dad”.

Através da experimentação e da 
aleatoriedade consegui retirar 
algumas imagens em que o título 
é legível. Aproveitei os parâmetros 
para dar uma espécie de efeito 
3D (com o stroke) e criar alguma 
dimensionalidade e dar alguma 
leitura e destaque ao título. 
Depois de aplicar esta abordagem 
comecei mais a explorar 
livremente a repetição exagerada, 
se calhar não tanto para criar 
uma capa, mas para criar uma 
composição visual mais apelativa 
e interessante. Tirei mais partido 
da casualidade que a animação me 
ia dando.

Sim, influenciou. A animação 
leva-nos a explorar composições 
tipográficas com efeitos que à 
partida não estamos à espera 
e que se recorrêssemos ao 
Illustrator, provavelmente, não os 
conseguiríamos fazer, mais a um 
nível de abstração. Através dos 
parâmetros consegues explorar 
uma série de coisas mais rápido e 
eficazmente. Enquanto que nesta 
ferramenta podes demorar cinco 
minutos, no Illustrator, que é uma 
ferramenta mais estática, podes 
demorar meia hora. 

Participante 07 Não tinha propriamente uma 
intenção inicial, foi mais por 
experimentação. 

Neste exercício acabei por 
aproveitar e dar seguimento ao 
primeiro exercício e tentar criar 
algo mais visualmente dinâmico. 
No primeiro exercício, a capa é 
mais “estática”, é se calhar, algo 
que poderíamos ver mais no 
típico livro impresso, enquanto 
neste tentei compor mais a capa 
e aproveitar os parâmetros que 
existiam. Também tive uma 
abordagem experimental.

Uma vez que não estou 
familiarizado com conceitos de 
animação, este foi o exercício 
onde mais experimentei a 
ferramenta. Tal como no anterior, 
foi uma espécie de evolução 
do processo. Quanto mais me 
habituava à ferramenta, mais 
me sentia à vontade para criar 
e desenvolver, e acho que fui 
pensando no que o livro é, no 
seu tema e então queria uma 
animação “sedutora”, com 
curvas e com gradiente no tom 
(conseguido através da animação 
da opacidade). Acabou por 
acrescentar uma dimensão mais 
concetual à capa. P.ex. neste 
exercício alterei a cor para um 
tom mais avermelhado, já senti 
uma necessidade de ir mais de 
encontro ao tema do livro. Foi 
experimental, mas ao mesmo 
tempo mais pensado. 

Acho que influenciou, tal como 
já referi na pergunta anterior, 
motivou-me e inspirou-me, tendo 
em conta as alterações que fiz, a 
refletir um bocado mais o interior, 
o conteúdo do livro.
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Participante 08 Fiz isto a pensar no meu projeto 
final de mestrado. Foi aqui que 
percebi que queria separar as 
palavras do subtítulo, como se 
fossem as personagens. Queria 
tentar replicar o que acontece no 
espetáculo, ter o título no centro e 
depois as palavras espalhas como 
as personagens começam a peça.

Neste exercício tentei fazer a 
mesma coisa que no anterior, 
deixar as palavras espalhadas, 
como as personagens que andam 
com desespero à procura, na peça. 
Aqui trabalhei a repetição como 
um reforço do conceito inicial.

Uma capa de um livro físico 
nunca vai ter a animação muito 
explícita, então eu acho que a 
capa beneficiou da animação no 
sentido em que mostrou mais 
possibilidades. Então eu punha 
as palavras a mexerem de uma 
certa forma porque sabia que 
eventualmente algum frame 
ia ficar com uma composição 
interessante a meu ver. Eu fiz 
coisas que gostava animadas, mas 
sempre a pensar como resultariam 
estáticas. Fui afinando a animação 
e os parâmetros dos separadores 
anteriores ao longo do tempo 
até chegar a um resultado que 
me agradasse, foi também um 
trabalho de muita exploração e 
aleatoriedade. Senti também que 
a animação fez com que o que fiz 
nos exercícios anteriores fosse 
repensado.

Sim, porque por um lado tem 
imensas possibilidades, mas 
por outro lado, a forma como 
a ferramenta está desenhada 
acaba por nos guiar e acaba por 
estruturar o meu raciocínio. 
No meu caso, utilizei muito o 
“random” e depois via o que 
gerava e tentava aperfeiçoar 
os parâmetros. A casualidade 
fez-me ver e explorar muitas 
opções. Influenciou o processo 
também porque, por norma, 
quando queremos fazer um cartaz 
ou capa que tenha a ideia de 
movimento temos de alterar as 
letras uma a uma e é uma tarefa 
muito dispendiosa em termos de 
tempo, enquanto que com esta 
ferramenta podemos acelerar esse 
processo, nem que não façamos 
o objeto final aqui, mas que sirva 
como uma base, um protótipo. 
Para além disso não pensas 
em todas as possibilidades de 
movimentos e animações e com 
estas ferramenta sempre tens 
mais opções. Rapidamente ponho 
as coisas a mexer de mil formas e 
consigo perceber alguns caminhos 
a seguir. Andei muito para trás 
e para a frente a ver que ideias é 
que podiam sair dos exercícios. 

Participante 09 A minha intenção inicial foi só 
explorar tipograficamente, o 
que já é uma tendência do meu 
trabalho. Este primeiro exercício 
foi a nível mais técnico.

O segundo exercício foi uma 
espécie de transição entre uma 
exploração mais técnica do 
primeiro exercício e uma mais 
concetual do terceiro exercício. 
Comecei a explorar dando a 
ideia da presença excessiva do 
personagem. Utilizei a repetição 
precisamente para representar 
essa excessividade.

Eu comecei por explorar todos os 
parâmetros e à medida que fui 
afinando as ideias cheguei numa 
espécie de respiração ofegante 
(que pode ser associada a um dos 
personagens principais). Então o 
conceito por detrás deste exercício 
é precisamente a expansão e a 
respiração do personagem. 

Sim influenciou. Quando 
eu comecei a perceber as 
possibilidades das animações elas 
próprias me deram inspiração. 
Num primeiro momento eu nem 
pensei nas possibilidades e a 
partir do momento em que tive 
acesso a todos esses parâmetros 
consegui levar a capa um nível 
mais além do conceito. 

Participante 10 Primeiro pensei na história do 
livro e, num primeiro exercício 
quis explorar uma abordagem 
mais modernista, não tão a 
história do livro, mas sim mais 
uma exploração estética que não 
comprometesse os exercícios 
seguintes. Explorei os parâmetros 
disponíveis.

Ao aplicar a repetição tentei 
trabalhar o que acho ser um 
conceito à volta do livro, que trata 
a ditadura. A própria verticalidade 
do texto relembra grades de 
prisão. 

Eu testei as opções todas para ver 
qual era aquela que se enquadrava 
melhor no meu conceito. Eu não 
queria que mexesse com aquela 
parte onde tem o autor para não 
criar ruído, queria uma coisa 
que só mexesse na verticalidade 
para reforçar o conceito anterior. 
Usei a animação de modo a não 
comprometer a composição. E a 
animação acabou por acrescentar 
algo relativo ao conceito do livro. 
Essa animação acho que ajudou a 
quase que a viver uma fuga. É uma 
fuga que não é uma fuga. Onde 
está aberto depois já está fechado 
logo a seguir, porque é uma falsa 
esperança.

Os parâmetros e as ferramentas 
que tens disponíveis. É como, 
p.ex. estás a fazer um trabalho e 
tens um rolo de monotipia. Vais 
fazer monotipias. Tens estas 
ferramentas e vais-te direcionar 
nesse sentido apesar do meu 
trabalho ser muito centrado na 
tipografia e na composição só, por 
isso até se relaciona um bocado. 
Mas a meu ver foi uma influência 
controlada. Eu apliquei o que 
tinha, mas de forma a que se 
relacionasse, efetivamente, com a 
obra, não estava ali num exercício 
de exploração.
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Participante 11 Quando comecei a construir a 
capa usando apenas o primeiro 
separador, a minha intenção era 
puramente estética, visto que 
não tinha nenhum conceito pré-
concebido. Estive, portanto, a 
experimentar os parâmetros até 
chegar a algo que considerei ser 
visualmente agradável.

Com o uso do segundo separador, 
veio-me à cabeça a ideia de 
“construir” uma “plataforma” 
torta com a repetição do título 
do livro “O Náufrago” (torto e 
inclinado como um Náufragio). 
Depois de o ter feito, voltei ao 
separador 1 para re-ajustar o 
enquadramento.

Com o uso do último separador, 
o conceito concebido no segundo 
separador foi “completado” 
quando me apercebi que poderia 
também usar a animação 
parametrizada para simular 
o movimento oscilante (do 
mar) no conteúdo gráfico que 
criei com os dois separadores 
anteriores, encaixando-se assim 
esteticamente no conceito, para 
além de criar dinâmica visual.

Acho de facto que o uso da 
animação parametrizada e dos 
outros elementos presentes 
nesta ferramenta influenciaram 
o meu processo criativo, tal 
como foi demonstrado pelo meu 
“workflow”, acima referido. Foram 
inclusive a razão por eu ter tido 
um conceito para a capa do livro, 
visto que estava com intenções 
puramente experimentais quando 
comecei o exercício 1. A animação 
e a repetição abriram de facto 
portas para que algo de novo fosse 
criado.

Participante 12 Não sei se é uma questão de 
interpretação, mas como era para 
representar uma capa do meu 
livro favorito eu só me preocupei 
em informar o nome do título e o 
autor. Acho que não quis inserir 
nenhum conceito além do clean. 
Eu queria que fosse algo clean que 
facilitasse a leitura e que tivesse 
um pouco mais de cara de livro até 
pelo posicionamento e layout das 
informações e como sabia que não 
tinha mais nenhum recurso então 
não me preocupei em inserir nada 
de muito complexo.

O segundo exercício foi mais por 
uma questão de experimentação. 
O facto de só poder aplicar a 
composição no texto principal 
deixou-me um bocado limitado. 
Eu gostava de aplicar mais 
dinamismo a vários tipos de 
informações hierárquicas – a 
principal, a secundaria, e um 
background. Mas dentro do que 
podia fazer no Texto 1, no que 
toca à leitura, não queria que a 
informação principal, que era o 
título, se perdesse então escolhi 
uma informação secundária e 
explorei.

Demorei um pouco para perceber 
como funcionava embora a opção 
aleatória tenha possibilidades 
bastante interessantes de você 
descobrir, então você já tem 
um avanço bastante grande 
e fui manuseando até ver as 
possibilidades. Foi uma questão 
de tentativa erro, fui vendo o 
que poderia fazer para deixar a 
capa interessante. Mas ao mesmo 
tempo foi objetivo meu estipular 
um ponto de referência. Quando 
eu deixo uma informação fixa 
e uma segunda informação que 
varia nós conseguimos comparar 
a evolução. Vê-se desde a fase 
estática com simples informação, 
a uma fase moderada, até uma 
fase complexa para ver que 
a informação, para ver que o 
comportamento é totalmente 
diferente. Dá para se comparar 
um primeiro, um segundo e um 
terceiro para se ver um certo 
tipo de evolução. Consegue-se 
distinguir que houve um trabalho 
em cima da mesma obra e não 
ficar três produtos completamente 
distintos uns do outro. Esse era 
um objetivo meu também, criar 
essa possibilidade de comparação 
e ao mesmo tempo de ficar que 
havia uma base em comum.

Sem sombra de dúvida, na medida 
que você tem possibilidades e 
outros caminhos para fazer uma 
composição que não via antes. 
Quando você tem uma ferramenta 
desse tipo, e como eu já disse 
a opção aleatória que só por si 
já cria possibilidades, ela gera 
produtos muito distintos. Então 
quando você propõem um layout 
e você vem com esse dinamismo, 
seja do aleatório, ou seja, de 
você manipular individualmente 
cada aspeto, você tem resultados 
diferentes de uma maneira mais 
rápida. Porque se você fosse 
reproduzir isso manualmente ou 
até ter essa ideia você demoraria 
um tempo imenso.

Participante 13 Não necessariamente. Foi mais 
uma questão estar a experimentar 
as funcionalidades técnicas 
daquilo e de estar a brincar, de 
certa forma, um bocadinho com 
a grelha. 

Aqui continuei a exploração da 
grelha, foi também bastante 
experimental, não tinha 
propriamente uma ideia em 
mente.

Devido ao facto que o texto 
principal se encontrar numa 
camada superior dos restantes 
acabou por “sabotar” este 
exercício, e então tive uma 
abordagem completamente 
diferente, mas na mesma 
experimental. Há pouca 
continuidade para a parte da 
animação precisamente por 
causa deste fator. Mas o que 
estava preocupado aqui era com 
a grelha e depois de explorar 
todos os controladores entreni 
no modo “random” até chegar a 
muitas hipóteses diferentes que 
me parecessem viáveis. Acho que 
é uma ferramenta que ajuda a 
pensar.

Sim, é uma maneira de 
experimentar 10, 20, 30 hipóteses 
diferentes em 3 minutos. A 
verdadeira vantagem desta 
ferramenta é essa. Um bocado 
na onda do “DrawBot”, mas a 
diferença é que nessa precisas 
de saber código e nesta não. 
Malta que não saiba programar 
facilmente gravita mais para esta 
ferramenta.
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Participante 14 A intenção com a capa do livro foi 
apenas resultado da exploração.

A exploração do separador 
da composição foi 
meramente experimental, 
depois de ter chegado a 
um resultado considerado 
apelativo terminei a exploração 
do tema.

Relativamente à animação, 
também foi experimental.

A utilização da animação 
parametrizada influenciou o 
processo criativo na medida em 
que ofereceu em tempo real várias 
opções, mesmo não tendo noções 
de design e de animação permitiu-
me elaborar uma capa de um livro.

Participante 15 O Divergente era o ser diferente, 
único. Na primeira capa foquei 
muito no único, no diferente, 
foi por causa disso que levei às 
margens e centrei. Foi esse o meu 
intuito. 

Em todos os exercícios tentei 
relacionar a capa com o próprio 
livro. Existem Participantes 
que são divergentes, que são as 
diferentes e depois existe tudo 
o resto “cá para cima” que acaba 
por ser o “normal”. Não há só um 
divergente, mas há vários, daí ter 
utilizado a repetição no modo 
normal (vertical).   

Neste exercício acabei por tirar 
uma imagem em que fossem 
notórias as transparências. Há 
uma parte no livro e nos filmes 
em que eles são particamente 
invisíveis, eles tentam disfarçar-se 
no meio dos normais e só depois é 
que começam a descobrir. Ou seja, 
foi um bocado esta relação entre o 
transparente e o opaco que tentei 
relacionar. Acabou por reforçar a 
ideia inicial.

Sim, no meu caso específico, 
embora já tivesse uma ideia 
inicial, à medida que fui 
utilizando a ferramenta e 
fui incluindo a animação da 
opacidade, p.ex. consegui 
encontrar uma justificação e 
reforçar o tema e acrescentar 
pormenor para o que estava a 
fazer e tudo pareceu mais fluído. A 
ferramenta e a animação acabam 
por mostrar vários caminhos e 
nós podemos escolher qual seguir. 
Se calhar nunca me lembraria de 
utilizar a transparência.

Participante 16 A minha intenção era ter 
alguma coisa haver com a capa 
original ou com o livro em si, 
com a personagem. Daí também 
as cores serem as mesmas 
utilizadas para a capa original e 
como são cores primárias fazem 
lembrar a infância e tem haver 
com esse mundo imaginário do 
principezinho. 

Foi mais experimental até, mas 
quando apliquei e cheguei àquele 
resultado final reforçou a minha 
ideia, fez-me lembrar aquela 
questão dos planetas que ele vai 
visitando. Até porque recorrendo 
só à tipografia temos que, de 
alguma forma, ilustrar o tema ou 
algum elemento do livro.

Aqui neste exercício foi muito 
mais experimental em termos de 
ver o que dá para fazer de efeitos e 
como as tipografias se comportam 
e foi um bocadinho ou quase 
sempre mais experimental. Aqui 
já não tinha nenhuma noção e foi 
mais de ver como é que sai.

Sim, tanto é que nas 
experimentações mais aleatórios 
via como dava para pôr as letras 
e dava ideias de visualizar essas 
experiências e as ideias de forma 
mais rápida. Nesse aspeto dá para 
explorar, não só para um objetivo 
dinâmico e final, mas também no 
processo.

Participante 17 Já tinha uma ideia em concreto 
que envolvia algo do género: 
quando alguém está a conduzir 
uma moto e se quer exibir, começa 
a acelerar mais nos cilindros 
do motor da moto e também na 
ideia das corridas de moto. A 
moto evoluiu mais por causa das 
competições para avaliação dos 
motores e quando vejo isso vejo 
as motos a aproximarem-se umas 
das outras para conseguirem 
atingir o primeiro lugar. E usar 
o corpo “motos de” e o corpo 
“Portugal” é a fazer essa distinção.

Por causa de reparar que não 
consigo pôr os dois corpos de 
texto em campos opostos foi mais 
uma situação de casualidade. 

Aquilo que eu queria fazer entre 
os corpos acaba por ser feito atrás 
dessa camada com as camadas a 
oscilarem em tempos diferentes. 
A maioria dos parâmetros acabei 
por encontrar por acidente e 
acabaram por calhar bem ao 
longo do processo. Mas como 
estava a ver os parâmetros a 
funcionar e como tinha tudo 
muito em aberto, uma das coisas 
que queria deixar como prioridade 
era certificar-me que o nome do 
livro conseguisse ser lido nem que 
fosse em meio segundo. E como 
havia esta opção da opacidade a 
aumentar e diminuir e também 
a questão do tempo, consegui 
chegar ao objetivo final que 
sempre que a camada frontal que 
tem o nome do livro, chegasse 
à parte mais central do livro 
ficasse completamente opaca. Por 
causa de eu ter misturado os 3 
exercícios, isto acabou por servir 
mais como um processo coletivo 
que fez com que o terceiro 
exemplo tivesse mais justificação.

Sim porque, p.ex. se quiser 
fazer vários projetos e sendo eu 
alguém que só mexe com design 
gráfico e raramente na área da 
multimédia, usar este programa 
seria interessante se tivermos 
um primeiro conceito, pô-lo em 
prática nesta plataforma. Para 
quem não se sente confiante em 
usar multimédia, mas costuma 
usar design de comunicação 
com regularidade, usar isto para 
testar o primeiro conceito acaba 
por ser importante pois dá mais 
perspetivas das primeiras que 
tínhamos.
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Participante 18 Peguei mais na parte literal das 
palavras, “A Cidade e as Serras”, 
e distanciei as duas linhas do 
título de forma a corresponder 
ao distanciamento geral que 
existe entre elas. Depois o fundo 
cinzento tem haver com a cor 
cinza que é a mais conotada com 
a poluição que existe atualmente 
por todo o planeta. E depois 
utilizei uma cor esverdeada para o 
título para corresponder com uma 
falsa natureza que também existe 
atualmente. 

Aqui quis retratar a diferença 
entre a cidade, a agitação na 
cidade e a calma nas serras. Então 
tentei compor a capa, repetindo 
só a cidade, para transmitir 
uma repetição, um ritmo, uma 
aceleração em contraste com as 
serras que só acontece uma vez 
transmitindo um sinal de acalmia. 
Mudei também a cor das palavras 
“e as Serras”, para um verde mais 
claro, fazendo uma diferença 
entre mais natureza nas serras 
para a cor mais escura que está na 
parte da cidade. 

Reforçou a ideia que queria 
transmitir. Eu consegui dar 
ênfase ao conceito que já tinha 
transmitido no exercício anterior. 
Ao conceito de agitação, rapidez, 
movimento a parte da cidade 
enquanto a parte da serra 
continuava estática logo mais 
calma. Tentei criar confusão.

Acho que sim porque, embora 
eu já tivesse uma ideia desde o 
primeiro exercício, à medida que 
ia avançando e a ferramenta me 
proporciona novas experiências, 
ajudou-me dando ideias, 
acontecendo coisa que me foram 
guiando pelo caminho a seguir.  

Participante 19 Sim, o livro como se chama 
“Desassossego”, e conhecendo o 
autor Fernando Pessoa, sabemos 
que todo ele é inquietante 
consigo próprio e com a obra 
que transmite. Então quis 
transmitir essa inquietação, criar 
desassossego.

A repetição ajudou-me a criar este 
momento de falta de leitura, e de 
marcar o conceito, de criar ali um 
êxtase até um bocadinho maluco. 
A repetição até auxilia bastante 
neste momento de loucura. 

Foi um exercício mais de 
experimentação até que cheguei 
a um resultado que reforçou mais 
uma vez o conceito que queria 
retratar.

Foi bastante benéfico no sentido 
que as animações iam surgindo 
e trazendo composições que 
eu não estava à espera, que 
provavelmente se eu não tivesse a 
animação demoraria muito mais 
tempo a chegar lá com testes 
estáticos. A animação trouxe-me 
mais rapidez, eficácia e deu-me 
um boost de criatividade e acabei 
por ter uma panóplia de opções 
maior e poder analisar o que gosto 
ou não.

Participante 20 Estive a experimentar a 
ferramenta, mas o fato de 
poder produzir uma capa com 
animações me fez querer trabalhar 
em um título de Sci-fi, no caso 
“Neuromancer”.

A repetição do próprio título, eu 
busquei representar os códigos 
binários utilizados na linguagem 
visual do filme “Matrix”.

Reforçou a ideia, pois no meu 
caso a temática escolhida (Sci-fi) 
conversa com a proposta de uma 
capa animada.

Influenciou sim, porque como 
é algo do campo da inovação 
me inspirou a produzir uma 
peça de design que fosse desse 
universo futurístico. Assim eu 
fui a minha estante observar os 
livros que tinha de Sci-fi e escolhi 
o “Neuromancer”. Penso que a 
capa com elementos de animação 
poderia existir tanto no nosso 
mundo “real” quanto no universo 
ficcional do livro.

Participante 21 Pensei logo em ter uma 
abordagem diferente da capa 
conhecida amarela. Como é uma 
capa muito icónica quis cortar 
com isso. Quis ainda brincar 
com as sobreposições e fiz uma 
composição tipográfica que 
remetesse para a horizontalidade 
do convento.

Eu explorei a ferramenta antes 
de fazer os exercícios e então fiz 
coisas mais ponderadas e não tão 
aleatórias. No entanto, aqui tive 
uma abordagem mais exploratória 
e ver o que resultava melhor 
com o que tinha desenvolvido 
no exercício anterior, o que 
poderia acrescentar. Como gosto 
de brincar com a mancha e os 
espaços negativos foi mais nesse 
sentido. 

O terceiro foi um pouco a 
sequência do último aspeto 
que falei no anterior. Quis criar 
alguma coisa que preenchesse 
e criasse uma espécie de 
fileiras. Desta forma mantive o 
conceito da horizontalidade e 
fui acrescentando mais camadas 
e reforçando este mesmo 
conceito. Embora ainda tenha um 
pensamento um pouco estático, 
gosto mais de ver a imagem como 
algo mais estático e compacto. 
Tentei ver quais as melhores 
soluções tendo em conta o 
conceito. Fui mexendo cada cursor 
até chegar a um resultado que me 
agradasse. Queria que o arrastar 
das palavras desse para ler, mas ao 
mesmo tempo não desse. 

Sim. Inicialmente parti de uma 
coisa bastante estática e foi só a 
partir do segundo exercício que 
comecei a perceber que poderia 
ter outro tipo de abordagem. Vi 
o segundo exercício como um 
esboço do que pode ser o terceiro, 
como um intermédio. Podes ir 
buscar frames da animação para 
teres imagens mais inesperadas 
e que acontecem mais ao acaso 
e que não controlamos na 
totalidade e este aspeto é bastante 
interessante. 
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FÁBIO PEREIRA

Olá boa noite,

Já estive a experimentar a ferramenta, e posso já dizer que fiquei 

contente porque acho que está bastante interessante e tem muitas 

funcionalidades que gostei.

Acho que no sentido do objetivo que estás a trabalhar, a interatividade 

no contexto do design editorial, consegue dar ao utilizador 

funcionalidades que conseguem explorar essas características. Adiciona 

uma camada de dinamismo que pode ser utilizada para responder aos 

problemas de um briefing de design num contexto específico.

A nível da interface da ferramenta acho que está muito clara o que 

a torna fácil de interagir. Apenas não sei se era suposto ou não, 

mas na parte da "Composition" e "Animation" só consegui mudar os 

parâmetros do "TEXT 01". De resto parece-me muito bem.

Espero que tenha sido útil e parabéns pela ferramenta!

Os melhores cumprimentos,

Fábio Pereira
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KIEL D. MUTSCHELKNAUS

This thing is very cool. Very impressive. There's lots of potential here. 

I'm excited to see all the graphic objects people make! Very, very 

exciting. Making tools is the future!

A few random thoughts.

_ I love being able to download right away. No motion download is 

kind of a bummer, but I don't think there is a solution for that at the 

moment...

_ I love being able to jump back and forth between the different 

fields. It's wonderfully flexible and really satisfying jumping between 

animation and composition and text areas. It really helps facilitate 

experimentation at every step.

_ It does seem to take a bit of time and experimenting to get to 

interesting territory. That is part of the challenge of making tools and 

giving options. You want the user to have lots of options, but you also 

want them to be able to create something interesting quickly, without 

getting frustrated. Especially when that tool is an accessible quick thing 

to access in a browser (as opposed to a layout tool you download on your 

desktop and pay for), it's a challenge to ask the visitor/user to invest 

time in learning it. I do not know what the answer here is but there are 

some interesting challenges. Could the tool be more accessible? Are 

there too many options? There is a lot of parameters to experiment 

with (which is great!), but it can also be daunting when it's not apparent 

immediately to the user what they do (I still struggle with this).

_ One solution I have experimented with for the challenge of 

accessibility is adding presets. Show the user what the tool can 

accomplish right away by presenting them some pre-established 

parameters that create beautiful compositions and motion. If you 

show them how to create interesting effects quickly, I think it sparks 

their curiosity and desire to explore. Then they can edit off of those 

parameters and hopefully get to new territory.

This is really great, Vania. Really beautiful. Keep me updated on your 

work. This is really exciting.

kiel m.
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HENRIQUE GUEDES

Sobre o splash screen:

Demasiada informação. E isso acontece porque a interface e gestos 

de UX utilizados não são naturais. Toda a informação que está no 

splash screen seria desnecessária se a interface fosse ao encontro da 

expectativa do utilizador, e é possível quase a 100% fazer isso.

Sobre a interface:

O lado esquerdo deveria ser exclusivamente "layers". Ao misturar as layers 

com as opções, a interacção fica confusa, e cria ainda maior confusão 

quando se começa a "avançar" nos passos (header). O ideal, seria: O lado 

direito seria reservado para as opções/acções. E representaria o layer 

seleccionado. Sem nenhum layer seleccionado, representaria o que 

representa agora: opções gerais de canvas e de documento.

About, Instructions, Light/Dark mode, não deveriam estar em linha. 

São informações/opções secundárias. Talvez um menu no header.

Voltando ao lado direito:

Não há affordance da layer seleccionada. Quando se pressiona expande, 

mas pode ser colapsada de novo, e a selecção mantém-se. Ou seja: o 

modo expanded é separado do conceito de "selecção". E não há nenhum 

retorno visual da selecção activa. Só temos a certeza de que layer está 

seleccionada quando começamos a mover no canvas.

No geral (e isto aplica-se ao interface todo), elementos interactivos 

estão representados com um cinza cujo brilho representa um estado 

disabled. Mesmo em casos de toggle button (como no text style ou 

alignment), está a comunicar mais uma situação de "opção não 

disponível" quando o pretendido é "opção não escolhida".

Os botões "+" "-" no fundo: 

Compreendo que deixar o cliente mesmo apagar as layers iria trazer 

todo um nível de complexidade à aplicação que transformaria 

o trabalho num mega projecto, portanto entendo a abordagem 

restrictiva. Mas não há affordance de "limite": Quando apaguei a última 

layer (e fico só com uma), o "-" deveria passar para estado disabled. O 

inverso deveria acontecer quando atingimos o limite máximo (de 3 

layers), e o "+" deveria estar disabled.

No passo Composition:

Os radio buttons não representam eficientemente a selecção.
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Passo Animation:

Deveria haver affordance de hierarquia entre size, weight, tracking, etc e 

as respectivas checkboxes de "invert values". Estão par a par, no mesmo 

nível hierárquico.

Voltando à questão do About, Instructions e Light mode/Dark mode:

Acho que a solução mais eficiente seria: About ser um click no título da 

aplicação "variantype.tool v1.0.0"; Instructions ser talvez um simples 

ícone "?" algures no header; Light mode/ Dark mode: até pode ficar 

exactamente onde está, devido ao cool factor que toda a gente aprecia. 

Devido à força da expressão "Dark mode" vs a pouca força de "Light 

mode", usaria um toggle (ou toggle button). On: dark mode; Off: light 

mode. Não é preciso anunciar o light mode, no fundo.

Também falta affordance no próprio canvas de qual layer está seleccionada.
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