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RESUMO

Este projeto trata temas como as emoções humanas, desenho e composição 
tipográfica. A mente humana, segundo os trabalhos desenvolvidos pelo Professor 
Doutor António Damásio (2011), diverge da dualidade corpo-mente e limita-se 
a uma produção do cérebro que se vê dependente e em constante interação com 
os sentidos e as emoções. A interação das peças de design com o seu utilizador é 
uma constante na história do design gráfico. A composição tipográfica e as suas 
variáveis não são exceção, uma vez que que se tratam de ferramentas que fazem a 
ligação comunicacional de um suporte gráfico, nomeadamente do cartaz. Assim, 
o objetivo deste projeto é entender como a emoção influencia e é influenciada 
por um estímulo visual, dependendo do tipo de composição mais modular ou 
experimental do cartaz. 

Deste modo, reveem-se diferentes entendimentos dos conceitos grelha e com-
posição, bem como de emoção, emoção aplicada ao design e métodos de aná-
lises emocionais. Concebeu-se um conjunto de 60 cartazes onde a composição 
tipográfica variou em duas abordagens: a regularidade da composição modular/
baseada na grelha; e a experimentalidade das relações mais livres e cinéticas. 
Este projeto caracteriza-se por ter uma abordagem qualitativa quase-experi-
mental, sendo que se assinala por um estudo com métodos de análise de avalia-
ção indireta – entrevista e questionário – e com uma amostra de participantes 
selecionados por conveniência. Deste conjunto selecionaram-se 30 cartazes de 
modo a criar um aparato expositivo. Conduziu-se uma experiência de avaliação 
emocional, online, com 16 participantes, onde foi avaliada a sua experiência 
com os cartazes apresentados. Os métodos de avaliação utilizados foram: o 
questionário, de modo a definir o perfil e literacia visual; a sequência de expo-
sição dos cartazes; e a entrevista, onde se recolheu a interpretação e posiciona-
mento do entrevistado face aos diferentes cartazes. 

Constatou-se que as composições tipográficas mais experimentais despertaram 
maior interesse nos utilizadores e permaneceram nas suas memórias, ao passo que 
as composições modulares foram mais eficientes na comunicação, contudo não tive-
ram tanto impacto. A composição tipográfica verificou-se uma poderosa ferramenta 
na capacidade de perpetuação da imagem do cartaz na memória dos entrevistados. 

Espera-se que este projeto contribua para o estudo da emoção no campo do 
design editorial fornecendo a designers gráficos uma metodologia de análise dos 
comportamentos emocionais, permitindo explorar novas formas de pensar a 
composição do cartaz. 

Palavras-chave 
Design de Cartaz, Tipografia, Composição Tipográfica, Emoção



ABSTRACT

This project deals with themes such as human emotions, design and typographic 
composition. The human mind, according to the work developed by Professor An-
tónio Damásio (2011), diverges from the body-mind duality and is limited to a 
brain production that is dependent on and in constant interaction with the senses 
and emotions. The interaction of design pieces with their user is a constant in the 
history of graphic design. The typographic composition and its variables are no 
exception, since they are tools that make up the communicational connection of a 
graphic medium, namely the poster. Thus, this project’s goal is to understand how 
emotion influences and is influenced by a visual stimulus, depending on the type of 
poster composition.

Therefore, different understandings of the concepts of grid and composition 
are reviewed, as well as of emotion, emotion applied to design and methods of 
emotional analysis. A set of 60 posters was created where only the typographic 
composition varied in two approaches: the regularity of the modular/grid-based 
composition; and the experimentality of more kinetic and freer relations. This pro-
ject is characterized with having a quasi-experimental qualitative approach, with 
a study using indirect evaluation analysis methods – interview and questionnaire 
– and a sample of participants selected for convenience. From this set, 30 posters 
were selected in order to create an exhibition apparatus. An online emotional as-
sessment experience was conducted with 16 participants, where their experience 
with the presented posters was evaluated. The evaluation methods used were: the 
questionnaire, in order to define the profile and visual literacy; the sequence of ex-
posure of the posters; and the interview, where the interviewee’s interpretation and 
positioning in relation to the different posters was collected.

It was found that the most experimental typographic compositions aroused gre-
ater interest in users and remained in their memories, whereas modular composi-
tions were more efficient in communication, not having, however, as much impact. 
The typographic composition proved to be a powerful tool in the ability to perpe-
tuate the poster image in the memory of the interviewees.

It is expected that this project will contribute to the study of emotion in the 
field of editorial design by providing graphic designers a methodology for analyzing 
emotional behaviors, allowing them to explore new ways of thinking about the 
composition of the poster.

Keywords
Poster design, Typography, Typographic Composition, Emotion.
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.

INTRODUÇÃO

A emoção e a consciência, como descritas por Don Norman (2004), relacionam-se 
e fazem com que os seres humanos possam ponderar e concretizar escolhas. No 
campo do design, nomeadamente do Web Design, é frequentemente estudada a 
interação do utilizador com a peça de design, verificando-se, contudo, uma lacuna 
deste estudo no âmbito do design gráfico. Por parte do designer gráfico, está pa-
tente uma preocupação na usabilidade da peça. Por exemplo, no design editorial a 
preocupação da escolha do papel é um aspeto que se relaciona com os sentidos do 
utilizador e que o designer tem obviamente em atenção. Porém, há uma escassez 
de estudos que verifiquem o cariz emocional do utilizador neste campo relacio-
nando com variáveis compositivas do design gráfico. 

A motivação deste projeto surgiu aquando do contacto com o livro de Paul 
Felton, The Ten Commandments of Typography: Type Heresy (2006), numa 
unidade curricular do mestrado. Foi através da comparação binária do livro de 
Felton que percebi que o mais funcional, em termos de regras, nem sempre é o 
mais fascinante.  No design de cartaz há diversas variáveis que fazem os projetos 
transitar no limbo funcional e expressivo. Destas variáveis algumas são a grelha, 
o entrelinhamento, a posição, o corpo de texto, o tipo de letra e a cor, sendo que 
todas elas convergem no processo de criação de cartaz. Através da manipulação 
destas variáveis criamos diferentes composições visuais que, dependendo de vá-
rios fatores, nos podem apelar mais ou menos.
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1 Tradução livre: “Users often say 
one thing, do another and often feel 
something else”.

objetivo

Este projeto nasceu com o objetivo de entender como as grelhas de composição 
podem afetar o estado emocional na análise de um suporte gráfico. “Os utiliza-
dores dizem um coisa, fazem outra e sentem outra coisa diferente destas duas”1 
(McDonagh, Denton, & Chapman, 2009). Percebemos, muitas das vezes, que no 
design gráfico há uma falta de compreensão causada pela pouca legibilidade por 
se trabalhar com uma grelha alternativa. Um dos pontos que se tentou perceber 
foi se essa falta de compreensão do escrito faz com que haja uma perda da empa-
tia com o suporte gráfico.

No decorrer do estudo foi tido em conta que o estado emocional difere do 
contexto social e local da nossa amostragem, pelo que a relação com a variável 
de literacia visual é crucial. Este projeto irá ter por base o uso de um sistema de 
observação indireta (questionário e entrevista) para a recolha de dados sobre a 
perceção/emoção e literacia visual.

Este projeto contribui para a expansão do estudo da emoção para o design 
gráfico, nomeadamente para o cartaz e fornecer a designers gráficos uma análise 
dos comportamentos emocionais face à composição tipográfica, dando um novo 
entendimento e consequentemente novas formas de pensar a composição do car-
taz. Caracteriza-se por ser um projeto com base na avaliação da experiência de 
consumo visual apoiado na metodologia de avaliação da usabilidade.  
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resumo da metodologia

O projeto iniciou-se com a preparação dos materiais para a experiência. Nesta 
fase, deu-se início à conceção dos cartazes. Estes suportes gráficos têm a mesma 
informação, mas uma série de modificações na composição tipográfica, sendo que 
foram concebidos 60 cartazes. Nestes cartazes os padrões tonais adotados foram 
o preto e o branco de modo a não haver interferência da cor na experiência, assim 
como a tipografia utilizada foi a mesma. Ainda nesta fase, iniciou-se a conceção de 
um questionário de avaliação qualitativa de literacia visual, com questões como 
idas a eventos culturais, últimos livros lidos, últimos filmes e peças de teatro assis-
tidas, bem como a frequência com que fazem este tipo de atividades. Também foi 
nesta fase que se criou o guião de entrevista.

Numa segunda fase, deu-se a apresentação de um conjunto de 30 cartazes a 
um número limitado de 16 pessoas num encontro por videochamada. À medida 
que os cartazes foram apresentados, a pessoa em análise respondeu a questões 
colocadas sobre esses mesmos cartazes. Nesta fase analisamos, então, o estado das 
emoções da pessoa em estudo face ao cartaz apresentado. Após a correlação de 
dados e análise dos mesmos haverá a realização de um objeto editorial que traz a 
experiência e os cartazes para o meio físico. 
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estrutura do relatório

Este relatório de projeto prático constitui-se por três capítulos principais: o en-
quadramento teórico, que se divide em dois subcapítulos – O poder de Decisão do 
Homem e Grelha e Composição Tipográfica; um capítulo sobre a parte empírica 
do projeto, que se divide em seis subcapítulos – Metodologia de Investigação; 
Investigação na Composição Tipográfica em Cartaz; Construção do Modelo de 
Análise; A experiência; Análise de Dados; A Experiência no Espaço Físico.

No primeiro subcapítulo é estudada a definição de emoção, a emoção ligada 
ao design, os métodos de análise emocional patentes na atualidade e a literacia vi-
sual. Este subcapítulo prende-se às obras de António Damásio e Donald Norman, 
na vertente das emoções e da emoção no design, respetivamente, e a John Debes, 
Paul Felten, Jean Trumbo e Isabel Gil, no campo da literacia visual. 

No subcapítulo dois, denominado Grelha e Composição Tipográfica, abor-
dam-se as temáticas da grelha e da composição tipográfica e divide-se em cinco 
secções. A primeira secção aborda a história da grelha, fazendo uma retrospetiva 
do seu uso. A segunda secção apresenta a tipologia da grelha no design gráfico, 
expondo os principais métodos utilizados no design gráfico. A terceira secção ana-
lisa a proporção, face à composição tipográfica, passando pelos conceitos de regra 
de ouro e sequência de Fibonacci. A quarta secção expõe as diferentes variantes 
implícitas na composição tipográfica, tais como a fonte, a largura de coluna, en-
trelinha e tipologia de alinhamentos. A quinta e última secção aborda os métodos 
de construção de grelha. Este subcapítulo tem como base teórica Josef Müller-
-Brockman, Robert Bringhurst, Kimberly Elam, Timothy Samara e Philipp Meggs.

Na segunda parte do relatório, alusiva à fase empírica do projeto, são descritos 
todos os processos e métodos utilizados na parte prática. Este capítulo engloba o 
capítulo 3, Metodologia de Investigação; o capítulo 4, Investigação da Compo-
sição Tipográfica em Cartaz; o capítulo 5, A Experiência; o capítulo 6, Análise e 
Discussão de Resultados; e o capítulo 7, A Experiência no Espaço Físico.

Em Metodologia de Investigação são apresentados os métodos e instrumentos 
utilizados no projeto assim como todo o processo de calendarização do mesmo. 
Em Investigação da Composição Tipográfica em Cartaz é descrito o processo de 
criação dos cartazes realizados para este projeto assim como as justificações ado-
tadas nas diversas variáveis compositivas. No capítulo 5 – A Experiência – en-
contra-se narrado pormenorizadamente o desenho da experiência e dos seus ins-
trumentos de avaliação. Ainda neste capítulo é descrito o método de seleção dos 
participantes, o procedimento adotado e como foram enquadrados os cartazes na 
experiência. No capítulo Análise e Discussão de Resultados são apresentados os 
resultados obtidos no decorrer da experiência, relacionando-os com os resultados 
esperados, bem como com outros trabalhos feitos nesta área. No decorrer da 
parte prática foi surgindo a necessidade de trazer para o espaço físico os cartazes 
e a experiência, sendo esse o processo que está documentado no capítulo 7- A 
Experiência no Espaço Físico.

O estudo finda com a conclusão do projeto que remete para a reflexão dos da-
dos obtidos na experiência, sendo referidos os pontos mais relevantes do trabalho, 
as suas limitações e as previsões futuras.  



O PODER    DE 
DECISÃO

DO SER 
HUMANO

I.
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As decisões que vamos tomando enquanto seres numa sociedade têm vindo a 
ser estudadas ao longo dos séculos. Sempre que o ser humano se encontra num 
contexto de tomada de decisão é comum pensar que a emoção e razão entram em 
conflito. Contudo, a emoção é indissociável da razão. Ou seja, nenhuma decisão 
racional é desprovida de emoções (Dámasio, 2009). Por essa razão, torna-se per-
tinente confrontar a emoção com a peça de design. 

Neste capítulo serão dadas, segundo fontes da neurociência e bioquímica, as 
definições de emoção, os métodos de análise e a explicação do método de ele-
troencefalograma como motor desta investigação.2

“Quando fazemos decisões em qualquer dia da nossa vida, a 
conceção que fazemos produz bons e maus resultados. Nós não 
nos lembramos apenas do resultado factual, mas também do 
resultado emocional. O que a maioria de nós constrói como 
sabedoria ao longo do tempo é o resultado de cultivo desse co-
nhecimento sobre como as nossas emoções se comportam e o 
que aprendemos delas.”3  (Dámasio, 2009)

Quando toma decisões, o nosso cérebro tenta antecipar o que daquela decisão 
virá, e se isso nos irá fazer sentir emoções positivas ou negativas. Assim, quando 
olhamos para uma peça gráfica, pode despoletar em nós um determinado senti-
mento que é trazido por uma memória passada. 

Estas memórias podem acarretar acontecimentos passados, momentos da vida 
quotidiana e memórias de referências culturais. Estas recordações fazem com que 
nós consigamos interpretar e falar, melhor ou pior, sobre imagens. Falamos de 
literacia visual. 

O poder de decisão humana rege-se por uma complexidade de situações que 
se vão passando no nosso cérebro. Neste estudo confrontamos duas dessas si-
tuações: a emoção — ligada ao campo da mente; e a literacia visual — ligada às 
experiências visuais pessoais. 

O PODER    DE 
DECISÃO

DO SER 
HUMANO

I.

2 Saliento que este projeto se 
enquadra num estudo direcionado 
para o design, pelo que os termos 
bioquímicos e neurológicos aqui 
expostos serão provenientes de 
fontes bibliográficas que trabalharam 
este tema.

3 Tradução livre: “When you are 
making decisions any day of your life, 
the opinion you make are doing to 
produce good or bad outcome. You 
do not only remember what the factual 
result is but also what emotional result 
is. Most of we construct as wisdom 
over time is the result of cultivating that 
knowledge about how our emotions 
behave and what we learn from them.” 
(Damásio, 2009)
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emoção

Na maioria das vezes relaciona-se a tomada de boas resoluções e decisões, nas 
mais diversas áreas, à anulação da emoção, dando-se, negligentemente, primazia 
à racionalidade julgando que o caráter emocional na tomada de decisões irá pre-
judicar este feito. 

Contudo, se nos debruçarmos na área da neurociência, nomeadamente no tra-
balho de António Damásio, percebemos que a emoção é uma parte importante 
no poder da decisão. Como vemos documentado no livro O Erro de Descartes de 
Damásio (2011), o neurocientista dedicou-se, ao longo do tempo, ao estudo de 
pacientes com lesões cerebrais. Os pacientes estudados, que sofreram danos num 
setor específico do lobo frontal, e que se encontravam na plenitude das suas capa-
cidades, após os acidentes, para além dos danos cerebrais, viam-se com problemas 
em tomar decisões e com sérias mudanças de personalidade. Estas decisões não 
só tinham uma consequência negativa para eles como eram diferentes das que 
tomavam antes dos desastres.

Damásio (2009) defende, com base na sua investigação, que a emoção é o 
código para os sistemas biológicos que regulam a vida. Mas para falarmos de 
emoções temos de ir além das usualmente faladas como felicidade, ira, tristeza ou 
medo. Emoções, segundo Damásio (2009), vão para além disso, guiam-nos para 
realizarmos ações, muitas das vezes associadas à sobrevivência humana, como o 
desejo de beber para nos mantermos hidratados. Assim, percebemos que a emo-
ção é parte inerente da decisão. 
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4 Tradução livre: “emotions are 
biorregulatory reactions that aim to 
promoting, directly or indirectly, the 
sort of the physiological states that 
secures not just the survival but 
survival regulated into the range the 
we, conscious and thinking creatures, 
identify with well-being.” 

Definição de Emoção

A definição de emoção é um visível problema em estudo na comunidade científica, 
que gera debates infrutíferos que misturam as definições de emoção e sentimento. 
Segundo a história da psicologia, a emoção começou a ser estudada em 1859 com 
Charles Darwin aquando da publicação “Expressions of the Emotions in Man and 
Animals”, onde escreve que as emoções causam expressões corporais estereotipadas 
(Barret, 2008, p. 190).  

Contudo, com mais de cem anos passados, ainda não é possível definir emoção 
de forma clara. O ponto de vista em que se tenta entender emoções fará com que 
a sua definição difira, podendo ser de um ponto de vista neurológico, cognitivo 
ou comportamental. 

Não se pretende, neste projeto, responder à pergunta “o que é a emoção”, este 
subcapítulo surge pela necessidade de se compreender de uma forma generalizada 
o seu conceito. O projeto que aqui se apresenta tem efetivamente uma base que 
assenta na emoção e por isso é pertinente defini-la, pelo menos num panorama 
mais lato. 

No campo da neurociência, Damásio esclarece que as emoções: 

“São reações biorregulatórias que visam promover, direta ou 
indiretamente, tipos de estados psicológicos que garantem não 
apenas a sobrevivência mas a sobrevivência regulada dentro do 
alcance que nós, seres conscientes e racionais, identificamos com 
bem-estar.”4(Damásio, 2004, p. 50) 

Assim, Damásio defende que uma emoção não é só o que tradicionalmente 
falamos, como felicidade, raiva ou tristeza, mas é também um estado psicológico. 
Os estados psicológicos são provocados por estímulos, externos ou internos ao 
nosso corpo, que se caracterizam por serem um objeto ou uma situação com-
preendida ou reativada a partir de uma memória. 
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Análise de Emoções

A análise de emoções na ciência, nomeadamente na ciência psicológica, é vas-
tamente discutida, pois é por esse caminho que os profissionais facultam ajuda 
psicológica aos seus doentes, tentando pela análise comportamental perceber o 
que se passa no cérebro humano.  

Convencionalmente, os estados emocionais podem ser considerados como 
fruto da história evolutiva e pessoal, em conjunto com as condições internas da 
pessoa em causa. Entretanto, podem assumir formas externas como o tremor e 
palidez. Cabe ao analista do comportamento identificar as consequências que 
mantêm os estados emocionais e que funções exercem para a pessoa (Britto & 
Elias, 2009).

Segundo Britto & Elias (2009), este tipo de análises com componentes mais 
tradicionais utilizam atributos auditivos e visuais para modelar as respostas emo-
cionais humanas, como fala, expressões faciais e gestos corporais. Este método é 
de aplicação bastante razoável, contudo, mais recentemente, o acesso a respostas 
fisiológicas ganhou atenção crescente na caracterização dos estados emocionais. 
Como técnicas de recolha de respostas fisiológicas temos o exemplo de EEG (Ele-
troencefalograma) e o fMRI (Functional Magnetic Ressonance Imaging). 

Para este projeto, escolhemos o processo de análise EEG, pois é frequentemente 
usado em investigação dado que o processo é não invasivo para o objeto de estudo. 
Para além disso, possui a capacidade de detetar alterações nas ordens dos milisse-
gundos5 o que permite sincronizar com muita precisão o que acontece no cérebro e 
no ambiente. É silencioso de maneira a não interferir com os estímulos estudados. 

EEG
O EEG (Eletroencefalograma) é um método de monitorização da atividade elétri-
ca do cérebro, utilizado pela primeira vez no ano de 1924 por Hans Berner (Nie-
dermeyer & Silva, 2005). As análises de EEG são realizadas colocando sensores 
de EEG. Os elétrodos captam e registam a atividade elétrica, advinda dos picos 
de voltagem pós-sinápticos (Azevedo, 2010). Os sinais de EEG recolhidos são di-
gitalizados e posteriormente enviados para um dispositivo móvel ou computador 
para o armazenamento e processamento de dados.

As atividades elétricas provindas dos neurónios surgem de picos de voltagem 
que percorrem os axónios até aos seus extremos onde os neurotransmissores6 são 
libertados. Quando um potencial de ação7 ocorre, as vesículas sinápticas – que se 
encontram no axónio - fundem-se com a membrana plasmática do mesmo, liber-
tando os neurotransmissores na fenda sináptica8. Através de um processo quími-
co, os neurotransmissores entram na célula recetora onde provocam alterações. 

Nesta última fase de passagem dos neurotransmissores dá-se um pico de vol-
tagem, denominado de pós-sináptico, sendo precisamente estes valores que são 
registados pelo sistema EEG.

O EEG tem sido utilizado na ciência para investigar a regulação e o processo de 
emoção ao longo de décadas. Apesar da emoção ser uma das mais complexas e, tal-
vez, a menos entendida das funções cognitivas no cérebro, foram surgindo ao longo 
dos anos propostas de sistemas que usam o EEG como método de análise de emoções. 

Keisuke Ishino e Masafumi Hagiwara, no ano de 2003, propuseram um sis-
tema que estimava o sentimento subjetivo usando redes neurais para categorizar 
estados emocionais com base nas características do EEG. Neste projeto eles refe-
riram uma precisão média de 54,5% a 67,7% para cada um dos quatro estados 
emocionais estudados (Lin et al., 2010, p. 1).

5 https://www.emotiv.com/eeg-guide/ 

6 Os neurotransmissores são 
substâncias químicas produzidas 
pelos neurónios cuja função é a 
comunicação que fornece uma 
coordenação das atividades e 
funções celulares.

7 Estímulos que ocorrem na atividade 
celular, mais intensamente no sistema 
nervoso, para comunicação entre 
neurónios para transmitir informações 
para outro tecido do organismo como 
músculos. 

8 Espaço entre a célula transmissora, 
axónio, e membrana plasmática da 
célula recetora.

https://www.emotiv.com/eeg-guide/
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Os Brain Computer Interfaces (BCI) ligados ao EEG, recentemente desenvol-
vidos, são uma potencial alternativa para análise de alguns pontos do nosso 
cérebro, na medida que os mais acessíveis ao consumidor estão a ser usados 
para controlar as capacidades meditativas, o stress, qualidade do sono e para 
estudos de neuromarketing. 

Para além disso há centros de investigação que apostam nestes tipos de me-
canismos para as suas pesquisas. Temos o exemplo do estudo realizado pela  
Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture, The Urban Brain: 
Analysing Outdoor Physical Activity with Mobile EEG, onde se realizou uma 
análise da experiência emocional de um grupo de caminhantes em três tipos de 
ambientes urbanos incluindo um espaço verde (Aspinall, Mavros, Coyne, & Roe, 
2015). Este estudo mostrou que efetivamente foram encontradas diferenças na 
experiência emocional. Neste estudo foi utilizado um EEG de baixo custo para 
monitorizar os participantes.

Os utilizadores frequentemente dizem uma coisa, fazem outra e sentem outra 
completamente diferente das outras duas (McDonagh et al., 2009). Assim, neste 
projeto, é crucial utilizar um sistema de análise que se mostre transversal às pala-
vras e ações, tal como é o EEG.
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Análise com Recurso ao EEG

O sistema EEG escolhido foi o Emotiv Insight Headset. Os sistemas Emotiv per-
mitem avaliar três tipos diferentes de algoritmos, todos eles construídos em exten-
sos estudos científicos para desenvolver algoritmos precisos. 

Segundo a Emotiv Industries (2019), um dos parâmetros avaliados são métri-
cas de desempenho, sendo medidos seis estados cognitivos diferentes em tempo 
real: excitação, interesse, stress/frustração, atenção/tédio, atenção/foco e medita-
ção/relaxamento. 

Mental Commands é outro dos algoritmos avaliados pelo EEG. Trata-se de 
um sistema para os utilizadores treinarem comandos mentais diretos, nos quais o 
utilizador treina o sistema para reconhecer padrões de pensamento relacionados 
a diferentes resultados desejados, como mover objetos ou fazê-los desaparecer. 
Este tipo de análise pode ser aplicável em videojogos ou nas casas inteligentes, por 
exemplo, com um pensamento como “desligar o interruptor”. 

A análise de expressões faciais é também um dos parâmetros avaliado neste 
sistema de EEG. Neste campo, os artefactos musculares que geralmente são rejei-
tados nos estudos laboratoriais de EEG são desviados e classificados para mapear 
a ativação em diferentes grupos musculares e eventos de movimento ocular. 

O Emotiv Insight Headset possui 5 sensores EEG e conectividade sem fios 
através do Bluetooth Low Energy.9

Tabela 1 
Comparação de 
BCIs baseados 
em EEG de custo 
reduzido disponíveis 
ao público.

9 A metodologia inicial do projeto 
contemplava o uso do Emotiv Insight 
Headset. Contudo, face à pandemia 
provocada pelo vírus SARS-CoV-2 
foi necessário ativar um plano de 
contingência que reduzisse o contacto 
no decorrer da avaliação. Deste modo, 
o uso do Emotiv Insight headset como 
sistema de avaliação foi substituído.  

Emotiv Insight Emotiv Epoc+ Neurosky

Relação custo-benefício + ++ +

Preparação da sessão ++ - +

Indicado para o estudo com 
emoção

+ + -

+ e – indicam, respetivamente, 
algo positivo e negativo
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10 Químico orgânico que possuí 
a valência de neurotransmissor e 
hormona. Está ligado às sensações de 
bem-estar e prazer. 

11 Região cerebral que está 
relacionada ao planeamento de 
comportamentos e pensamentos 
complexos, expressão da 
personalidade, tomadas de decisões e 
modulação de comportamento social

Design e Emoção

A emoção no design é um campo que vem sendo discutido com pertinência e a ela 
conecta-se a “sublimidade no design” que se trata mais sobre o produto final do 
que qualquer outra coisa, é um valor que advém da experiência que proporciona-
mos ao utilizador, a chamada user experience (McDonagh et al., 2009). 

O ser humano, quando colocado sobre um ambiente de mais ansiedade, tende 
a limitar o seu pensamento, concentrando-se só em aspetos diretamente relevan-
tes ao problema em causa (Norman, 2005). Este mecanismo provém, possivel-
mente, da cadeia evolutiva, uma vez que numa situação de perigo tendemos a 
tentar sair dela da forma mais eficaz e rápida possível. 

Don Norman explica sumariamente, numa conferência no ano de 2003, a ex-
periência química que ocorre no cérebro quando nos encontramos sob os fatores 
de stress e felicidade. Quando estamos ansiosos, comprimimos os neurotransmis-
sores do cérebro, o que nos fazem pensar em profundidade. Por outro lado, quan-
do nos encontramos felizes, é libertada dopamina10  para a região pré-frontal11 do 
cérebro, o que faz com que haja uma maior criatividade (Norman, 2003). 

Consequentemente, percebemos que apesar de toda a complexidade do ser 
humano, dos diferentes ambientes gerados e dos fatores genéticos, é mais propício 
um ser humano se encontrar descontraído e criativo num ambiente que tenha 
características alegres, sendo que o mesmo se passa nos objetos com que ele se 
cruza no dia-a-dia (Norman, 2003). Não é novidade que há algo que nos atrai 
para além da funcionalidade de um objeto. Os padrões estéticos são efetivamente 
um ponto alto, se assim não fosse não haveria, por exemplo, múltiplas cores no 
mesmo modelo de ténis. 

Para Norman (2005) existem três tipos de processamento cerebral ligados às 
emoções: visceral, comportamental e refletivo.  

Figura 1 Os três níveis de 
processamento: Visceral, 
Comportamental e 
Refletivo. Figura adaptada 
do livro Emotional Design 
de Donald Norman

Visceral

Impressão
inicial

Usabilidade O significado 
do produtoComportamental Refletivo
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O visceral faz julgamentos rápidos do que é bom ou mau, seguro ou perigoso, 
e envia sinais para os músculos e alertas para o resto do cérebro. Concentra-se 
essencialmente na aparência imediata das coisas e como é que isso faz sentir o 
utilizador (Norman, 2005).

O segundo nível é o comportamental. Tal como o visceral, provém do sub-
consciente, mas concentra-se na vertente da função do objeto. Como utilizamos o 
objeto e como o percebemos são vertentes estudadas neste nível comportamental 
das emoções. 

O terceiro e último nível é o refletivo, o nível consciente, aquele que nos per-
mite perceber se gostamos ou não de determinada coisa. Aqui tentamos perceber 
os prós e contras daquele objeto, se ele se enquadra connosco, fazemos um julga-
mento racional extraindo informações para perceber o que significa aquele objeto 
para nós indivíduos (Komninos, 2019). O significado do produto e o significado 
cultural do mesmo são fatores neste nível.

Algumas vezes é necessária uma peça extremamente funcional para responder 
a determinado efeito. Numa chave de fendas, à partida, não interessa o aspeto es-
tético desde que, quando necessitarmos dela, ela cumpra a sua função. Contudo, 
muitas das vezes, a função pode não interessar. Por exemplo, um colecionador de 
suportes gráficos de eventos não os coleciona por ir àqueles eventos, coleciona pelo 
valor emocional que neste caso se relaciona com o estético. O mesmo acontece 
quando guardamos determinado objeto por nos trazer uma lembrança positiva.    

Ao nível do design gráfico vemos constantemente a preocupação entre estes ní-
veis de design comportamental. A escolha do papel, o tipo de impressão, a opção 
de uma vertente interativa num cartaz, são formas de, para além do designer se 
expressar, chegar a um determinado público que o pode ou não perceber. 

Ao nível do cartaz vamos perceber que é na composição tipográfica que há um 
forte fator comunicacional. A composição pode trazer para o cartaz formas mais 
ou menos agradáveis para o sujeito em estudo. 
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literacia visual

Tudo o que vemos é uma imagem. Os nossos olhos recebem feixes de luz e con-
vertem-nos em impulsos elétricos que são enviados para o cérebro, onde são pro-
cessados para formarem as imagens que vemos. Através deste fenómeno vemos 
milhares de coisas todos os dias, contudo, se não ligarmos a memória e a nossa 
capacidade cognitiva, não nos iremos lembrar do que vemos (Kennedy, 2010).

Em 1969, John Debes, como citado pela International Visual Literacy Associa-
tion, define literacia visual como um grupo de aptidões visuais que um ser humano 
pode desenvolver através da visão e de outras experiências sensoriais. Através da 
aquisição destas competências, o ser humano fica apto a discriminar e interpretar 
ações visuais, objetos e símbolos naturais ou artificiais que encontra no ambiente. 

O desenvolvimento das competências em literacia visual é fundamental para a 
aprendizagem humana (Debes, 1969). Com treino e prática, pode-se desenvolver 
a competência de reconhecer, decifrar e empregar a sintaxe e o significado das 
diferentes formas visuais.  O processo de evolução da literacia visual continua du-
rante a vida humana, aprendendo novas e mais sofisticadas maneiras de produzir, 
analisar e usar imagens (Felten, 2008). 

Isabel Gil defende que a literatura visual invoca a capacidade crítica da leitu-
ra, aplicando-a, por comparação, aos sistemas de signos visuais, e unindo-a com 
outros modos sensoriais como audição ou o tato. Permite, assim, refletir sobre 
as imagens enquanto artefactos culturais complexos, produzidos por criadores 
diferentes, casualmente situados, inscritos em sistemas discursivos de poder, com 
uma mensagem sobre o ambiente em que se encontram (Gil, 2011, pp. 23, 24).

Jean Trumbo (1999) apresenta uma estrutura no aprofundamento da lite-
racia visual, expondo três estruturas: visual learning, visual communication, 
visual thinking.

O visual learning inclui dois importantes elementos: o processo de ganhar 
consciência do significado de estímulos visuais e o método que um indivíduo usa 
para interpretar o significado a partir da representação visual (Trumbo, 1999). 
As experiências visuais que vamos acumulando no decorrer da vida irão ser parte 
integrante da nossa formação de literacia visual. 

O campo do visual learning envolve adquirir familiaridade com ícones e siste-
mas de símbolos que constituem vocabulário especializado. Por exemplo, usamos 
imagens para aprender sobre ciências, e, ao mesmo tempo que vamos aprenden-
do sobre ciências, visualizamos o conceito e o significado das imagens (Trumbo, 
1999). Outro exemplo é o do visual learning como uma parte importante da 
inclusão do ser humano numa vida normal em sociedade, como por exemplo o 
reconhecimento de uma passagem para peões, que é um estímulo visual, mas que 
precisa de ser apreendido para sermos capazes de saber o seu significado.   

Visual communication é definida como um estímulo ótico, que é entendido 
pelo recetor. O objetivo da comunicação visual é produzir imagens fortes que 
permitam ao visualizador perceber e lembrar-se do seu conteúdo. Cada forma de 
representação acarreta consigo as suas próprias convenções e potencial de inter-
pretação. A fotografia, os diagramas e a ilustração são algumas das muitas opções 
que se podem selecionar de forma a transmitir uma mensagem (Trumbo, 1999). 
Assim, o meio como comunicamos e como o fazemos visualmente pode acarretar 
consigo outros sentidos e interpretações.
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Visual thinking implica a incorporação de imagens no pensamento consciente 
e pré-consciente12 assim como afeta a organização de imagens mentais usando 
formas, linhas, cores e composições, que possibilitam a criação de significado 
(Trumbo, 1999). 

Trumbo (1999, p. 413) defende que visual thinking pode ocorrer em numero-
sos níveis de consciência. Pode ser extremamente consciente com um grande foco 
mental ou pode ser muito pouco consciente, como num sonho. A forma como 
analisamos as imagens e como elas chegam até nós fica a pairar na nossa mente 
criando representações que podem estar ligadas a um momento preciso, em que 
nos lembramos do local onde vimos determinado poster, por exemplo, como po-
demos ter só a consciência da imagem mas não saber onde a vimos porque não 
nos despertou o foco. 

Para nos ser possível avaliar literacia visual, centrar-nos-emos na tabela de 
Jean Trumbo (Tabela 2) sobre o visual thinking, que expõe componentes impor-
tantes que possibilitam a criação de um sistema de avaliação.   

12 Parte da mente situada entre 
consciente e inconsciente, da qual 
podem ser lembradas memórias 
e emoções reprimidas através de 
certos mecanismos.

Dimensão Visual Thinking 

Metacognition - pensar  
sobre pensar

Consciência do processo de visual thinking;

Pensar sobre imagens visuais ou representações;

Visual thinking como substituto para ação no 
mundo real;

Pensamento crítico e criativo Pensamento intuitivo;

Ideias fluentes e flexíveis;

Habilidade de apresentar ideias inovadoras;

Pensamento e raciocínio analítico;

Processo de visual thinking O papel do olho e do cérebro no processo de 
visão;

A natureza da consciência e pensamento;

Consciência da forma e composição visual;

Capacidade de interpretar representações visuais;

Uma abordagem sistemática para a avaliação da 
representação visual;

Habilidades de visual thinking Habilidade percetiva;

Habilidade de imagem mental;

Senso estético;

Conhecimento de conteúdo  
e visual thinking

Conhecimento dos princípios científicos 
representados;

Conhecimento dos símbolos e notação usados na 
disciplina;

Conhecimentos das convenções de 
representação visual utilizadas na disciplina;

Tabela 2 
Estrutura da 
dimensão visual 
thinking por Jean 
Trumbo (1999).
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A grelha de composição acompanha a escrita desde a sua existência, mesmo até 
antes de se conhecer o significado de grelha. Timothy Samara (2017) explica que  
todo o design envolve a solução de um problema tanto visual como a nível de 
organização. O designer é desafiado a compor uma série de fragmentos que em 
conjunto comuniquem, sendo a grelha o instrumento que ajuda a concretizar de 
forma positiva esse desafio (Samara, 2017, p. 11).

O uso de grelha, segundo Samara, introduz ordem num layout e permite que 
haja uma diferenciação dos tipos de informação, facilitando a navegação para o 
utilizador e certifica uma coesão visual dos elementos através dos sistemas de pro-
porção (Samara, 2017, p. 12). 

Josef Müller-Brockmann argumenta que o uso de sistemas de grelhas é a 
expressão de uma postura mental e de uma ética profissional, isto é, demonstra 
que o designer trabalha com a predisposição de integrar ordem e clareza de 
forma objetiva e de chegar ao essencial racionalizando os processos criativos 
(Müller-Brockmann, 1997, p. 10).

Os sistemas de grelha fornecem um sistema de resolução de problemas de 
apresentações visuais (Müller-Brockmann, 1997, p. 10). Permite ao designer, e 
não só, organizar um espaço, seja ele tridimensional, como uma exposição, ou 
bidimensional, como um cartaz. A grelha possibilita uma hierarquização da infor-
mação, com título, subtítulos e legenda, sendo que o tamanho será tanto maior 
quanto a sua importância (Müller-Brockmann, 1997, p. 11), possibilitando uma 
melhor e mais rápida leitura da informação por parte do leitor. 

O trabalho de modernistas como Josef Müller-Brockmann, nos sistemas de 
grelha, foi crucial para o desenvolvimento dos métodos do design, contudo, atra-
vés das duas descrições de grelha, percebemos uma impossibilidade da utilização 
de uma forma mais variada de conceber trabalhos através de grelhas alternativas. 
Os sistemas de grelha não são barreiras criativas, mas sim uma ferramenta que 
explorada permite trabalhos com coerência visual, não necessariamente com es-
tilo modernista. Os sistemas de grelhas eficientes são mais estruturas flexíveis e 
resilientes e não fórmulas rígidas (Lupton, 2013, p. 147).

Atualmente, os sistemas de grelha para os designers são mecanismos intelec-
tuais aprimorados que se inserem em praticamente todo o sistema de composição 
tipográfica (Lupton, 2013, p. 147). 
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história da grelha

O desenvolvimento da grelha sucede com as evoluções tecnológicas na civilização 
ocidental e como os filósofos, artistas e designers respondem a essas mudanças 
(Samara, 2017, p. 12). Na sua maioria, os métodos de escrita, organizam-se tal 
como a alfabética, em linhas e colunas de caracteres (Lupton, 2013, p. 149), de 
uma forma fluída e mais ou menos organizada. Contudo, os sistemas mecânicos 
de impressão vieram introduzir uma métrica diferente de organização. 

A grelha, até ao século XII, fornecia ao texto uma espécie de moldura à sua 
volta, sendo que o texto se encontrava justificado. “As margens da página clássica 
criavam barreiras à volta do texto” (Lupton, 2013, p. 149).  Este tipo de grelha 
de uma coluna que se caracteriza por um bloco retangular de texto justificado, 
apesar de ser usado desde antes do século XII, é-nos ainda bastante familiar no 
livro regular. 

Figura 3  
Grelha de uma 
coluna da página 
do livro Crónica de 
Nuremberg (1493).

Figura 2  
Página do livro 
Crónica de 
Nuremberg (1493).

Por parte de Johannes Gutenberg , no ano de 1450, ocorre a invenção da 
prensa que permitiu o despoletar de novos layouts alternativos13. Estes layouts 
mais trabalhosos surgiram, para além da grelha de duas colunas da Bíblia de Gu-
tenberg (Figura 4 e Figura 5), derivados da tradição dos escribas medievais, nos 
quais as escrituras eram cercadas de comentários académicos (Lupton, 2013, p. 
149). Com a ascensão e democratização da imprensa, a margem torna-se, conse-
quentemente, o campo de interação do utilizador com o livro, permitindo espaços 
para comentários e numeração da página (Lupton, 2013, p. 149).

13 Há exemplos de livros manuscritos 
com composições de página com 
mais que uma coluna antes da 
imprensa (Clayton, 2013). Contudo, é 
com a invenção de Gutenberg que a 
opção por esse layout cresce.  
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Figura 5  
Grelha de duas colunas 
— Bíblia de Gutenberg 
(1454/55).

Figura 4   
Página da Bíblia de 
Gutenberg (1454/55).

No século XIX, as páginas com múltiplas colunas e tipos variados de elementos 
advindos dos jornais e revistas desafiaram a supremacia do livro que até ali se vivia 
(Lupton, 2013, p. 157). Consequentemente, foram abertas novas tipologias para as 
grelhas através dos trabalhos de designers e artistas que questionaram a função da 
grelha moldura, tornando a grelha uma ferramenta flexível (Lupton, 2013, p. 157).

O movimento inglês Arts & Crafts iniciado por William Morris e inspirado 
pelos escritos de John Ruskin, que defendia o fim da distinção entre artesão e 
artista através do artesanato como alternativa à industrialização, trouxe também 
alguns acréscimos à história da grelha (Samara, 2017, p. 12). Os seus trabalhos 
sobre o tema da grelha foram essencialmente focados no livro impresso onde 
estabelece que “(...) a margem interior deve ser a mais pequena das margens, a 
margem do cabeçalho deve ser mais larga um pouco que a anterior, a margem 
exterior a mais larga do que estas todas e a do rodapé a mais larga do que estas 
todas”14 (Morris, 1893, p. 4).

O projeto de Morris The Works of Chaucer, datado de 1894, assinala uma 
transição entre o livro de bloco medieval para uma página com um layout moder-
no, onde múltiplos tipos de informação são integrados num só espaço de forma 
articulada (Samara, 2017, p. 13). 

Segundo William Morris (1893, p. 2), primeiro, as páginas devem ser claras 
e fáceis de ler, segundo, o tipo tem de ser bem desenhado e terceiro, as margens 
devem ser proporcionais ao tamanho da folha15.

Assim que os designers se consciencializaram dos efeitos da industrialização pro-
curaram novas formas de expressão no Arts and Crafts. Dessas novas formas de ex-
pressão salientam-se algumas como a Art Nouveau e Judenstilj (Samara, 2017, p. 14). 

14 Tradução livre: “that the hinder 
edge (that which is bound in) must be 
the smallest member of margins, the 
head margin must be larger than this. 
The fore larger still, and the tail largest 
of all.” 

15 Tradução livre: “First the pages 
must be clear and easy to read; which 
they can hardly be unless, secondly, 
the type is well designed; and thirdly 
whether the margins be small or big, 
they must be in due proportion to the 
page of letters.” 
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Figura 6  
Spread do livro The Works 
of Chaucer — William Morris. 
Grelha adaptada a partir do 
trabalho de Timothy Samara 
(2017)

No século XIX, a grelha, acompanhada com a sua margem, transitava entre uma 
e duas colunas. Contudo, artistas, questionando a supremacia do livro através de 
revistas e jornais, experimentaram o uso de uma grelha mais flexível que se despe-
dia da moldura que aprisionava o texto (Lupton, 2013, p. 157). 

Filippo Tommaso Marinetti, fundador do movimento futurista, concebeu poemas 
visuais que combinavam estilos e corpo de texto distintos, possibilitando às linhas de 
texto atravessar diversas colunas da página (Lupton, 2013, p. 157). É no manifesto 
futurista que F.T. Marinetti (1909) expõe as ideias iniciais deste movimento.  

Nos trabalhos de Marinetti - Figura 7 - encontra-se uma grelha que rompeu os 
padrões até então usados. Contudo, a técnica usada para produzir os seus trabalhos 
– prensa tipográfica – prendia as suas escolhas na composição. Marinetti (1913), no 
manifesto Destruction of Syntax – Imagination Without Strings – Words-in-Free-
dom expõe a deformação livre das palavras, cortando-as, esticando-as, reforçando 
o centro ou as extremidades e aumentando ou diminuindo o número de vogais e 
consoantes para assim aumentar o seu significado. Conseguimos perceber a sua filo-
sofia no livro Zang Tumb Tumb – Figura 8 – de 1914, onde conta a história através 
de ilustrações visuais com tipografia. Assim percebemos que Marinetti defende a 
utilização da composição para enfatizar e personificar o texto. 

A experiência de F.T. Marinetti com a prensa tipográfica era conduzida simi-
larmente pelos dadaístas, conhecidos também por usar a técnica de colagem e 
reprodução fotomecânica (Lupton, 2013). O movimento dadaísta nasce em con-
fronto com o mundo, os escritores e artistas deste movimento estavam focados em 
passar uma mensagem de protesto através do choque (Meggs, 1998, p. 238). O 
dadaísmo pretendia libertar o texto da linearidade visual e da sintaxe rígida, po-
dendo, neste sentido, ser considerado uma vertente do próprio Futurismo. Apesar 
disso, os dadaístas, ao contrário dos futuristas, não procuravam aplicar os seus 
materiais gráficos nas novas formas de estrutura dinâmica do texto, mas aban-
donar a estrutura tomando partido do acaso (Araujo & Mager, 2014, p. 192).  

Figura 7 Une Assemblée tumultueuse. 
Sensibilité numérique, F.T. Marinetti 
(1919)

Figura 8 Zang Tumb Tumb,  
F.T. Marinetti (1912)
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Figura 9  
Página da revista Merz 11, 
Kurt Schwitters (1924) 

Figura 10 Revista DADA nº6 (1920) 

Figura 11 Beat the Whites with the 
Red Wedge de El Lissitzky (1919)

A agitação política na Rússia nos anos de 1900 faz com que nasça uma nova 
voz artística: o suprematismo, que, fundido com o cubismo e futurismo, gera o 
construtivismo russo (Samara, 2017, p. 14). Este movimento nasce com o objetivo 
de encontrar a expressão comunista (Rodchenko & Stepanova, 1921), sendo que 
é através da enfatização da mecânica da prensa tipográfica, impregnando réguas 
de impressão, que essa expressão nasce (Lupton, 2013, p. 157). O trabalho de El 
Lissitzky – Figura 11 – um dos impulsionadores do movimento, caracteriza-se 
por uma organização dinâmica com padrões geométricos (Samara, 2017, p. 15). 
Isto é, percebemos que há um uso de uma grelha, mas utilizada com mais ousadia. 
Através de diferentes ângulos de rotação El Lissitzky cria composições visuais.
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Um dos mais influentes artefactos gráficos de 1920 foi o livro The Isms of Art: 
1914 - 1924, livro este que El Lissitzky editou em conjunto com o dadaísta Hans 
Arp. O formato do livro escolhido por Lissitzky para “…organizar a informação 
no mesmo foi um marco para a época” (Meggs, 1998, p. 267), as suas escolhas 
passaram por uma grelha de três colunas para as páginas com texto - Figura 12 - e 
grelha de duas colunas para página com uso de imagem - Figura 13. 

Durante a mesma década, na Holanda, surge o movimento De Stijl. Para os 
artistas e designers deste movimento artístico a grelha é uma porta para o infinito 
(Lupton, 2013, p. 157), ou seja, há uma sugestão de expansão da grelha para além 
dos limites da tela ou papel.   

O movimento Stijl foi organizado em torno da revista De Stijl, em 1917, pelo 
pintor, arquiteto e teórico Theo van Doesburg. A primeira capa da revista apre-
sentava grafismos onde as palavras eram organizadas geometricamente como uma 
combinação de retângulos, uma afirmação teórica sobre a pureza e simplicidade 
da forma (Blackwell, 1992). Esta forma de composição modular, apresentada no 
número um da revista De Stijl, - Figura 14 -, é passada a todo o tipo de objeto e 
suporte neste movimento artístico. Theo van Doesburg aplica a horizontalidade 
e verticalidade no design de tipos e no desenho do layout. As linhas curvas são 
eliminadas e a tipografia sem serifa é favorecida (Meggs, 1998, p. 272). 

Figura 14  
Capa da revista De 
Stijl (1917)

Figura 12 Páginas do livro The Isms 
of Art: 1914-1924 de El Lissitzky e 
Hans Arp

Figura 13  Página do livro The Isms of 
Art 1914-1924 de El Lissitzky e Hans Arp
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Figura 15 Kandinsky Poster de 
Herbert Bayer (1926)

O ano de 1919 marca a fundação da escola de artes e ofícios de Weimar, conhecida 
por Bauhaus. Dirigida por Walter Groupius, a escola não só formou artistas e de-
signers como também deu ferramentas, com base na experimentação e racionali-
zação, para construir uma nova ordem social (Samara, 2017, p. 15). Os trabalhos 
dos alunos da Bauhaus, como é o caso de Herbert Bayer, caracterizavam-se pela 
utilização de barras, réguas, quadrados e tipografia composta assimetricamente e 
pelo uso de tipografia sem serifa (Samara, 2017, p. 15). “Nós reconhecemos que 
as formas literárias do passado não pertencem ao presente. Alguém que insiste em 
falar hoje como na idade medieval tornar-se-á ridículo”15 (Bayer, 1935, p. 60)16. 

Em 1925 Jan Tschichold concebe a edição Elementare Typographie – Figura 
15 – da revista Typographische Mitteilungen, dedicada a impressores e tipografia. 
Esta edição da revista gerou um entusiamo pela composição assimétrica e baseada 
em grelha e pelas ideias que Tschichold apresentou (Samara, 2017, p. 16). Este 
trabalho expôs algumas das características que iriam mais tarde ser publicadas 
nos livros de Tschichold, tais como: priorizar os tipos sem serifas de modo a dar 
primazia ao funcional; criar composições baseadas na função verbal; construção 
das composições através de um sistema de alinhamentos verticais e horizontais.

Jan Tschichold, em 1924, lança o livro Die Neue Typographie – Nova Tipogra-
fia – onde apresentava conselhos para impressores e designers. Tschicold defendia 
o design como meio disciplinador e, com o seu trabalho, apresentou uma teoria 
da grelha que se concentrava num sistema modular de medidas padronizadas 
(Lupton, 2013, p. 159). O objetivo era apresentar uma solução para o design 
funcional de maneira mais direta. Tschichold declarou que o objetivo de todo 
trabalho tipográfico é o de apresentar uma mensagem da maneira mais curta e 
eficiente possível (Meggs, 1998, p. 297).  

No período da IIª Guerra Mundial e com o encerramento da Bauhaus, muitos 
dos designers alemães acabam por se refugiar na Suíça, nomeademente Jan Ts-
chichold, e muitos dos estudantes da Bauhaus, como Max Bill e Theo Ballmer. As 
suas presenças tiveram uma forte influência no Estilo Internacional – Escola Suíça 
– que adota a construção de ideias através da matemática e da divisão espacial 
(Samara, 2017, p. 17). Isto é, há uma preocupação maior com o rigor matemático 
nas áreas da arquitetura e design. Assim, há uma passagem do modelo de página 
com moldura e uma coluna para página com grelha de múltiplas colunas e linhas. 

16 Tradução livre: “We recognize 
clearly enough that literary forms of the 
past ages do not belong to the present 
times. A man would make himself 
ridiculous who insisted on talking today 
in the manner of the middle ages.”

Figura 16 Elementaire Typographie de 
Jan Tschichold  (1925) 
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Segundo Lupton (2013), a primeira utilização de grelha modular conhecida é no 
livro Die Neue Architektur projetado por Max Bill. Neste projeto percebemos 
que a imagem é dimensionada para se ajustar à coluna, de modo a preencher os 
módulos, como teria previsto o livro de Jan Tschichold.

Josef Müller-Brockmann contribuiu de forma significativa para a divulgação 
destes sistemas de grelha com a publicação The Grid Systems, “o sistema de gre-
lhas pretende clarificar e sistematizar de maneira a cultivar a objetividade em vez 
da subjetividade” (Müller-Brockmann, 1997). Müller-Brockmann, Carlo Vivarel-
li, Hans Neuberg e Richard Lohse que, como editores da revista Neue Grafik, 
colaboraram de forma a expor o estilo internacional para o mundo (Samara, 
2017, p. 17). A grelha utilizada na revista continha quatro colunas e três linhas, 
as suas interceções criavam módulos onde era organizada a informação, método 
que veio a ser característico do design suíço e que atualmente conhecemos por 
grelha modular.  

Emil Ruder e Karl Gerstner desenvolveram metodologias de resolução de pro-
blemas visuais através da grelha. Para Emil Ruder, a grelha não era simplesmente 
um elemento estrutural, mas devia servir um fim que obedecesse a regras de legibili-
dade, reprodutibilidade e de coerência entre os elementos da pagina (Pereira, 2016). 

Karl Gerstner, aluno de Emil Ruder, surge em meados dos anos 60 com uma 
nova abordagem na tipografia: a tipografia integral. “Integral significa: a forma 
de um todo”17 (Gerstner, 1968), isto é, o conjunto é o que importa na teoria de 
Gerstner - por conjunto podemos entender composição. Assim, foi um dos pri-
meiros designers a explorar a flexibilidade criativa do uso de grelhas, e é a grelha 
composta que Gerstner projetou em 1962 para a revista Capital que se tornou 
uma das suas criações mais conhecidas. O conceito por de trás deste tipo de gre-
lha baseava-se em fornecer, segundo Gerstner, citado por Samara (2017, p.18), “o 
maior número de constantes combinadas com a maior variabilidade possível”18.

Figura 17 Die Neue Architektur 
Projetado por Max Bill (1940)

Figura 18 Capa da revista Neue Grafik 
por Carlo Vivarelli (1963)

17 Tradução livre: “Integral means: 
shaped into a whole”

18 Tradução livre: “the highest number 
of the constants combined with the 
greatest possible variability.”
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A grelha, no decorrer da história, foi evoluindo e migrando para diferentes su-
portes comunicacionais que iam surgindo, como é o caso do livro e cartaz, tor-
nando-se uma forma universal na coordenação dos programas de comunicação. 
Atualmente, encontramos o sistema de grelha tanto como base de construção de 
um objeto editorial como na fundação de um cartaz ou website.

Neste projeto será explorado o uso da grelha em cartaz. A grelha no contexto 
cartaz, na contemporaneidade, tem uma aplicação fluída. Apesar disto, o enqua-
dramento feito anteriormente torna-se crucial para o projeto pois os diversos con-
ceitos de grelha aplicados em livros são muitas vezes adotados para o suporte de 
cartaz. Mesmo que o objetivo seja quebrar o conceito de grelha, para o fazermos 
bem, temos de conhecer os seus elementos constituintes. 
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tipologia da grelha no design gráfico 

Neste capítulo irão ser expostos os quatro principais sistemas de grelhas em vigor 
na prática do design gráfico: grelha manuscrita, grelha de coluna, grelha modu-
lar e grelha hierárquica. Estes sistemas de organização de informação nasceram, 
através da influência da arte e arquitetura greco-romana e renascentista (Samara, 
2017, p. 22) nos livros e migraram para o design de cartaz. 

Grelha Manuscrita

A grelha manuscrita, utilizada até ao século XX como ferramenta principal na 
conceção do livro, consiste numa única coluna de texto na página. Na coluna 
podem-se posicionar também imagens, contudo é pouco comum. “A margem fun-
ciona como uma moldura do texto” (Lupton, 2013, p. 149). A grelha manuscrita 
é geralmente usada em casos mais formais, pois acarreta um panorama histórico 
que nos leva de volta ao institucional. Esse tipo de sistema de grelha é uma alter-
nativa segura na paginação de texto (Samara, 2017, p. 27). 

Este tipo de grelha é mais frequente em aplicações de texto em contínuo, como 
livros ou ensaios, pois permite que o texto seja o principal assunto da página ou 
página espelhada.

Grelha de Coluna

Com a introdução dos mecanismos de impressão e do tipo móvel, passou-se a 
reproduzir estruturas verticais retilíneas que faziam a divisão do espaço (Pereira, 
2016, p. 27) − essa estrutura caracteriza o sistema de grelhas de colunas. A grelha 
de coluna proporciona uma organização dos elementos mais flexível, fornecendo 
estratégias de implementação de hierarquias complexas em, por exemplo, textos 
que incluem ilustrações (Lupton, 2013, p. 176). 

Grelha Modular 

A grelha modular apresenta uma solução para projetos complexos que envolvem 
diferentes tipos de informação (Samara, 2017, p. 29). Conforme definido por 
Timothy Samara, uma grelha modular caracteriza-se por uma grelha de colunas 
com uma grande quantidade de linhas horizontais que subdividem as colunas em 
linhas, criando uma espécie de tabela onde as células são intituladas de módulos, 
sendo que cada módulo define um pequeno grupo de informação. Este sistema 
de grelhas nasce com a influência do de Stijl e do Construtivismo (Pereira, 2016, 
p. 27) nos anos 50 - 60 pela mão de designers gráficos tais como Josef Müller-
-Brockmann, Karl Gerstner e Emil Ruder (Lupton, 2013, p. 191).   

Figura 19 Exemplo de 
Grelha Manuscrita.

Figura 20 Exemplo de 
Grelha de Coluna.

Figura 21 Exemplo de 
Grelha Modular.
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Grelha Hierárquica

A grelha hierárquica, como definido por Timothy Samara (2017) no livro Making 
and Breaking the Grid, é uma grelha que é criada conforme as necessidades do 
projeto. Assim, os alinhamentos e as proporções são criados de forma intuitiva 
de maneira que a largura de colunas, assim como os intervalos entre elas, variem 
dependendo da aplicação. 

Esta grelha cria alinhamentos específicos dentro do material como um método 
de desenvolvimento de uma hierarquia de informações (Graver & Jura, 2012, p. 
40). A aplicação desta grelha é comum em embalagens e cartazes. 

Grelha Composta

A grelha composta define-se pelo uso no mesmo projeto de duas ou mais grelhas. 
Cada grelha pode se referir a um conteúdo particular (Samara, 2017, p. 32). O 
uso de múltiplas grelhas no mesmo projeto pode implicar, ou não, a sobreposição 
das mesmas, estando duas proporções diferentes no mesmo espaço.

Segundo Amy Graver e Bem Jura (2012), no livro Best Practices for Graphic 
Designers, Grids and Page Layouts: An Essential Guide for Understanding and 
Applying Page Design Principles, as grelhas modulares são estruturas compostas 
que consistem em colunas e linhas. “Essa junção cria os módulos que podem 
ser combinados vertical e horizontalmente, permitindo que o designer crie uma 
infinidade de tamanhos e formatos de zonas espaciais diferentes” 19 (Graver & 
Jura, 2012, p. 32). 

19 Tradução livre: “This combination 
creates a series of small content areas 
called modules that may 
be combined both vertically and 
horizontally, allowing the designer to 
create a myriad of different size and 
shape spatial zones.”

Figura 21 Exemplo de 
Grelha Hierárquica.

Figura 21 Exemplo de Grelha 
Composta por Karl Gerstner (1962)
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proporção

“A forma da página em si vai provocar respostas e expetativas no leitor, inde-
pendente do texto que contém”20 (Bringhurst, 2016, p. 160). Percebe-se então a 
pertinência do estudo da proporção e composição da página neste projeto, uma 
vez que a forma pode afetar as respostas emocionais das pessoas em investigação, 
sendo assim crucial perceber os métodos de criação de layout.

A composição nasce dos conhecimentos da geometria aplicados às peças grá-
ficas, através da relação das partes de um todo entre si, ou entre cada uma delas 
e o todo, quanto ao tamanho, quantidade ou grau, ou seja, através da proporção. 

O artista Albert Dürer no ano de 1535, citado por Kimberly Elam (2018), frisa-
va que nada o aborrecia mais do que uma pintura feita sem conhecimento técnico 
e, se isso acontecia, era pelo facto do pintor não ter conhecimentos na área da geo-
metria sem a qual, segundo Dürer, ninguém se pode tornar um verdadeiro artista. 

Uma das primeiras preocupações a ter em causa pelo designer a compor um 
layout é a forma e o tamanho da página (Kane, 2011, p. 106). A secção áurea 
existe como modelo de proporção desde os tempos clássicos, sendo aplicada para 
determinar a composição em escalas variadas, desde a forma de uma página à 
fachada de um edifício (Kane, 2011, p. 106).  O conceito “secção áurea” caracte-
riza-se pela relação que ocorre entre dois números quando a razão do menor para 
o maior é a mesma que a razão do maior para a soma dos dois (Kane, 2011, p. 
106). Sumariamente, o lado a está para o lado b assim como o lado b está para 
a soma de ambos.

A sequência representada na Figura 24 tem a característica de, para além de 
incorporar a secção dourada, definir o caminho de uma espiral logarítmica, que 
representa uma das séries de Fibonacci. 

20 Tradução livre: “(...)the shape of 
the page itself will provoke certain 
responses and expectations in the 
reader, independently of whatever text 
it contains.”.

Figura 24 Retângulo áureo
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Figura 25  
Exemplos de Sequências 
de Fibonacci. 

A sequência de Fibonacci, descrita por Leonardo Fibonacci, pretendia descrever 
o crescimento de algo que se gerasse e que nunca morresse (Bringhurst, 2016, 
p. 155). Define-se por uma sequência na qual cada número é a soma dos dois 
anteriores. À medida que os números numa sequência de Fibonacci aumentam 
– exemplo na Figura 25 -, a proporção entre dois números consecutivos aproxi-
ma-se da proporção áurea (1:61803) (Kane, 2011, p. 108).   
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Robert Bringhurst (2016), no livro The Elements of Typographic Style, ex-
põe que a proporção áurea foi ao longo dos tempos admirada e utilizada por 
artistas e artesãos, incluindo tipógrafos. Um exemplo disso é a série de livros da 
Penguin Classics que é fabricada há mais de um século na proporção standard 
de 111x180mm, que engloba a secção áurea (Bringhurst, 2016, p. 157).  Apesar 
disto, segundo John Kane (2011), a sua relação com design gráfico tornou-se 
enfraquecida, devendo-se aos formatos de papel que foram sendo optados para 
uma maior rentabilização económica.

O formato padrão do papel, nos primeiros anos de impressão, baseava-se em 
406x508 mm e 482x603 mm. Nestes formatos, a metade da folha tinha o nome 
de fólio, a metade dessa mesma metade quarto e a metade desse quarto oitavo. 
Nesta sequência de tamanhos só o oitavo se aproximava da secção áurea (Kane, 
2011, p. 110). 

A evolução dos sistemas de impressão e conhecimentos científicos permitiu 
que no século XX, Wilhelm Ostwald sugerisse a proporção de 1:√2 como a base 
de todo o material impresso (Kane, 2011, p. 110). Uma folha com esta proporção 
dobrada ao meio apresenta-se com metade da largura mas com a mesma razão 
entre o comprimento e a largura (Bringhurst, 2016, p. 155). Este sistema de for-
mato de papel tem o nome de ISO (International Organization for Standardiza-
tion), sendo que na Europa e noutras partes do mundo é o sistema de formato de 
papel que vigora até ao dia de hoje. 

Apesar da secção áurea não se relacionar com os formatos de papel standard 
atuais, as composições tipográficas em vigor podem respeitar um layout baseado 
nessa proporção. Sendo que segundo John Kane (2011), no livro Manual dos 
Tipos, esse layout tem de conferir: (1) A altura da mancha do texto ser igual à 
largura da página inteira; (2) A disposição da mancha do texto ser determinada 
pelas diagonais que definem tanto a página como a mancha; (3) As margens inter-
nas da página representarem unidade de medida, sendo que a margem superior da 
página é igual a +1/2, as margens laterais a x2 e a margem inferior x3. 
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composição 

A composição advém do ato de compor algo, isto é, “de formar um todo reu-
nindo as partes ou elementos dispersos” (Colaço, 2006). No ato de compor um 
texto numa página, o designer é desafiado a redescobrir significados de diferentes 
formas. A escolha do tipo de letra, do corpo, da entrelinha, do alinhamento e da 
largura de coluna são alguns dos fatores que podem ser usados, ou não, para 
enfatizar o significado e despertar, ou repudiar, o interesse do leitor pelo texto. 

Tipo de letra

Josef Müller-Brockmann (1997), no livro Sistemas de Grelhas: Um Manual para 
Designers Gráficos, defende que o conhecimento da qualidade estética de um tipo 
de letra é da maior importância para dar um impacto estético, funcional e psico-
lógico a um documento impresso. 

A escolha de um tipo de letra dependerá da sua aplicação, pois o tipo escolhido 
pode também enviar uma mensagem e levar-nos a uma época específica. Neste 
projeto irá optar-se pela escolha do tipo de letra Akzidenz-Grotesk BQ Exten-
ded. A escolha desta fonte justifica-se pela sua intemporalidade, nascida no sécu-
lo XIX, encontrando-se ainda atualmente presente no design gráfico. Esta fonte 
oferece uma retidão funcional e formal, transcendendo os caprichos da moda 
(Gerstner, 1963).

Largura de Coluna

Todos os parâmetros mencionados neste capítulo são mutáveis de acordo com o 
tipo de projeto em que trabalhamos - a largura da coluna é um deles. Como men-
cionado anteriormente, há diversos tipos de grelha e consequentemente diferentes 
tipos de utilização da largura da coluna, contudo é necessário mostrarmo-nos 
atentos ao que as suas mudanças acarretam. 

Josef Müller-Brockmann (1997) nomeia algumas das premissas sobre a largura 
de coluna, tais como: a largura de coluna adequada cria o princípio para um ritmo 
de leitura regular e agradável, sendo que cada redução de legibilidade implica uma 
perda em qualidade de comunicação, dificultando a memorização do texto.

O tipo de letra e o respetivo corpo escolhido para compor texto influencia a 
escolha da largura de coluna. Para textos, colunas demasiado longas cansam a 
visão, e demasiado curtas interrompem frequentemente o ritmo de leitura, redu-
zindo o prazer na mesma (Müller-Brockmann, 1997, p. 34). 

No presente projeto irá trabalhar-se com pouca quantidade de texto, pelo que 
a largura da coluna curta não é percecionada como prejudicial. Contudo, este 
projeto tem uma vertente experimental e de teste deste tipo de casos, pelo que é 
também interessante explorar a possível expressão trazida pelas diferentes largu-
ras de coluna. 
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Tipologia de alinhamentos

No decorrer da experiência irão ser postos à prova diferentes tipos de alinhamen-
tos, pelo que neste capítulo irão ser expostos todos eles. 

Alinhamento à esquerda
O alinhamento à esquerda reflete a experiência assimétrica da escrita à mão 
(Kane, 2011, p. 94). Este formato caracteriza-se pelas linhas começarem no mes-
mo ponto, e por terminarem no lugar onde a última palavra da linha termina. O 
alinhamento à esquerda evita o espaçamento desigual, possibilitando um espaço 
entre as palavras consistente que, por consequência, cria uma mancha tipográfica 
equilibrada (Kane, 2011, p. 94; Lupton, 2013, p. 109). 

Alinhamento à direita
O texto alinhado à direita caracteriza-se por dar destaque ao fim da linha em 
oposição ao início (Kane, 2011, p. 94), isto é, as linhas finalizam todas no mesmo 
lugar e começam onde a primeira palavra tiver lugar. Este formato é usualmente 
utilizado em legendas, destaques e outras anotações e não em texto com muita 
extensão (Lupton, 2013, p. 109). Este alinhamento permite a forma “em ban-
deira” da margem direita que auxilia o reconhecimento das diferentes linhas e 
movimento ocular.

Centrado
O alinhamento ao centro é, segundo Ellen Lupton (2013), o método mais básico e 
intuitivo de posicionar um elemento tipográfico. Esta forma de composição aplica 
a simetria no texto, conferindo pesos iguais às duas extremidades da linha (Kane, 
2011, p. 94). O alinhamento centralizado proporciona uma composição formal 
e de cariz clássico.   

Justificado
O formato justificado impõe uma forma simétrica, sendo que é feito pelo aumen-
to ou redução do espaço entre as palavras (Kane, 2011, p. 94). Este formato é 
usado frequentemente em livros e jornais por se caracterizar por um alinhamento 
que fornece uma aparência limpa à página (Lupton, 2013, p. 109).
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Entrelinha

O texto e a composição do mesmo criam determinadas texturas, sendo que um 
dos parâmetros que contribui para a textura da mancha de texto é o entrelinha-
mento. Entrelinha, segundo Ellen Lupton (2013), é a distância da linha base de 
uma linha tipográfica para outra. 

Josef Müller-Brockmann (1997) apresenta alguns fundamentos sobre a entre-
linha. Um dos pareceres é no facto de esta exercer uma influência fundamental 
sobre a legibilidade de um texto - um entrelinhamento mal calculado diminui 
apetência da leitura. Isto acontece pois as linhas irão parecer demasiado isoladas, 
fazendo com que a composição perca a forma (Müller-Brockmann, 1997, p. 36). 
Um entrelinhamento demasiado apertado pode, dependendo da aplicação, ser 
prejudicial, pois estimula o movimento vertical dos olhos o que faz com que o 
leitor se perca (Kane, 2011, p. 100). 

A entrelinha é uma ferramenta que pode ser manipulada para dar significado 
aos projetos a partir de diferentes texturas. Neste projeto irá explorar-se essa 
manipulação de entrelinha, pois estando ciente das boas práticas do seu uso é 
também relevante aplicar o entrelinhamento através do que se pode dizer que é 
uma má prática, como a criação de colisões tipográficas.
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construção de grelha

Qualquer projeto de design tem os seus próprios problemas e soluções. Neste 
projeto é também necessário a construção de uma solução – grelha – que nos co-
loque barreiras, mas que também promova uma flexibilidade tal como um projeto 
experimental como este necessita. 

Josef Müller-Brockmann (1997) faz referência aos componentes a ter em conta 
para que haja uma harmonia na imagem geral do layout, sendo eles: a clareza do 
tipo eleito para a composição do texto, o tamanho da letra e da largura da coluna, 
a entrelinha e as dimensões das margens. 

O processo de construção de grelha pode tornar-se bastante complexo se não 
se tiver em consideração os componentes referenciados por Brockmann. Antes de 
qualquer esboço de grelha, é necessário ter consciente o tipo de aplicabilidade do 
projeto: uma grelha para um jornal poderá ser diferente da grelha de um cartaz 
por exemplo. 
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Terminado o enquadramento teórico, inicia-se, neste capítulo, a descrição da parte 
empírica do projeto. Nesse sentido será feita uma descrição pormenorizada de 
todas as etapas realizadas. Para a realização deste projeto foi feito um plano de 
modo a calendarizar e organizar as diversas fases do mesmo – Diagrama 1. 

Diagrama 1 
Diagramatização  
do método de investigação

Seleção dos 
participantes por 
conveniência 
e convite por e-mail.

Projeção dos cartazes 
com diversas 
composições 
tipográficas.

Marcação 
da sessão.
Envio do 
procedimento 
e do termo de 
consentimento.

Início de 
videochamada 
e verificação da 
qualidade de 
chamada.

Exposição de 
um conjunto 
de cartazes de 
forma sequencial 
aleatória e registo 
das medições, 
observação. 
Recolha da opinião 
do participante.

Tratamento dos 
dados recolhidos 
na experiência e 
conceção de um 
objeto editorial 
com os dados 
e os cartazes 
desenvolvidos ao 
longo do projeto. 

Explicação 
do projeto e 
procedimento.

Preenchimento 
do questionário de 
avalição de 
literacia visual.

Preparação

Experiência

Análise e 
tratamento 
de dados1a Fase 3a Fase2a Fase

A parte empírica iniciou-se com a amostra dos cartazes, com diversas compo-
sições tipográficas, partindo do conteúdo de dois eventos decorridos na cidade do 
Porto e de dois eventos fictícios sobre a mesma temática. Os eventos escolhidos 
assemelham-se no conteúdo na medida que todos promovem peças de teatro, sen-
do elas: Bovary, Macbeth, Hamlet e Medeia. 

A opção para a escolha deste tipo de conteúdo para os cartazes deveu-se à 
consciência de que o tipo de cartazes que se iriam desenvolver estariam mais li-
gados a uma vertente cultural. A preferência por um conteúdo de peças de teatro 
passou pelo facto de facultarem matéria textual suficiente para explorar diferentes 
composições com blocos de texto. O conteúdo textual utilizado é referente à data, 
local, autoria do texto, encenação e cenografia, interpretação e equipa técnica.

Em seguida, começou por se pensar a abordagem gráfica e a composição dos 
respetivos cartazes. Como se pretendeu, desde o início, uma amostra de cartazes 
com composições diversas e desafiantes, iniciou-se um processo de pesquisa de refe-
rências visuais ao nível da composição de texto em cartaz e noutros suportes visuais. 
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Dessa forma, foi pertinente o contacto com obras que catalogassem a exploração 
da composição da tipografia, tais como: o catálogo 30 Years of Swiss Typogra-
phic Discourse in the Typografische Monatsblätter editado pela ECAL, que junta 
uma série de trabalhos da revista de origem suíça que exploram a tipografia com 
diversas composições; The End of Print: Grafik Design of David Carson de Le-
wis Blackwell, pela desconstrução e manipulação da forma da composição tipo-
gráfica. A par destes livros foram também referenciados catálogos de exposições 
dedicadas ao design e ao cartaz como Design by Porto, Porto by Design editado 
pela Câmara Municipal do Porto e International Poster Book 2018 pelo Graphic 
Design Festival Scotland. É também de salientar referências visuais em arquivos  
de design gráfico no espaço web como, por exemplo, o arquivo do estúdio Ex-
perimental Jetset21 e o site de curadoria de design gráfico Typographic Posters22. 

21 https://www.experimentaljetset.nl/

22 https://www.typographicposters.
com/

Figura 26 Cartazes para o projeto 
“Concrete Provo” do estúdio 
Experimental Jetset (2015). Nestes 
cartazes é de salientar o exercício de 
trabalhar a hierarquia da informação.

Figura 27 Cartaz “NAiM Rien ne va Plus” 
pelo estúdio Experimental Jetset (2009). 
Evidencia-se a composição tipográfica 
fragmentada e o uso da mesma para 
compor a totalidade do cartaz.

Figura 28 Capa da revista 
“Typographische Monatsblätter” por 
Emil Ruder (1961). Detaca-se a criação 
de um efeito de profundidade através 
da composição tipográfica. 

Figura 29 Capa da revista 
“Typographische Monatsblätter” 
por Theophil Stirnemann (1969). A 
composição tipográfica nesta capa 
cria um imagem. 

https://www.experimentaljetset.nl/
https://www.typographicposters.com/
https://www.typographicposters.com/
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Figura 30 Y (Why?) por João Drumond 
(2015). De destacar a composição 
tipográfica com diferentes orientações 
assim como o forte contraste cromático. 

Figura 31 Cartaz para a Galeria 
Municipal do Porto por Inês 
Nepomuceno & Mariana Marques 
(2017). Neste cartaz é de destacar a 
perspetiva criada pela composição 
tipográfica.

Foram feitos diversos testes ao nível da composição e de grelhas a utilizar, sendo 
no total criados cerca de 60 cartazes – Apêndice 1 – Cartazes desenvolvidos para 
a investigação. Como a variável em estudo no projeto se caracteriza por ser a 
composição, foi necessário anular outras componentes tais como a variação de 
cor e tipo de letra. Neste sentido, todos os cartazes são monocromáticos e usam 
sempre o mesmo tipo de letra, havendo apenas variação no tamanho para hierar-
quizar informação. 

Os cartazes foram realizados com recurso ao software Adobe Illustrator por 
se mostrar uma ferramenta de desenho vetorial, não havendo assim possibilidade 
de danificar a tipografia no decorrer do processo.

Posteriormente, foi necessário fazer uma seleção dos cartazes para proceder 
à criação das sequências de cartazes a projetar durante a entrevista tendo sido 
selecionados cerca de 30 cartazes. 

De seguida, procedeu-se à criação de um questionário de avaliação de literacia 
visual, de modo a definir o perfil do participante na entrevista. Este questionário 
propõe-se a verificar a participação do entrevistado em eventos culturais e a per-
ceber se o mesmo tem contacto ou conhecimento com a comunicação gráfica da 
cidade do Porto e com a história do design gráfico. Este questionário mostrou-se 
importante na medida que permitiu relacionar alguns posicionamentos face a de-
terminadas composições tipográficas e o perfil do entrevistado.  

No início do projeto foi definido que as sessões de avaliação tinham um cará-
ter presencial e propunham-se a utilizar o sistema de medição EEG Emotiv Insight 
para medir parâmetros de desempenho face a diferentes composições tipográficas 
– diagrama da metodologia no Apêndice 2. Contudo, devido à pandemia mundial 
provocada pelo vírus SARS-CoV-2, foi necessário ativar um plano de contingên-
cia de forma a anular o contacto presencial.  Neste sentido, as entrevistas passa-
ram para o espaço web, nomeadamente para a plataforma Zoom, sendo o uso do 
sistema de medição EEG anulado. 

Deste modo, foi necessário encontrar uma forma de avaliar e retirar obser-
vações de uma forma não presencial. Optou-se pela criação de perguntas que 
retirassem informações sobre a interpretação e posicionamento do entrevistado 
face aos diferentes cartazes. As perguntas foram construídas de maneira a corre-
lacionar respostas sobre conceitos de boa comunicação visual, preferências com-
positivas e legibilidade ou ilegibilidade como fator de comunicação – Apêndice 4 . 
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Este projeto caracteriza-se por ter uma abordagem qualitativa. A abordagem qua-
litativa carateriza-se por método que permite analisar experiências de pessoas uti-
lizando métodos de investigação como entrevistas e focus group (Hennink, Hut-
ter, & Bailey, 2020, p. 10). Neste sentido, utilizamos um método de observação 
indireta pois, no presente caso, é o investigador que se dirige ao sujeito para obter 
a informação pretendida (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 164). Neste método, 
os instrumentos de investigação são o questionário e o guião de entrevista (Quivy 
& Campenhoudt, 1998). 

Posto isto, foi feita a seleção de participantes por conveniência. Os participan-
tes foram contactados, num primeiro momento, através do e-mail – Apêndice 3. 
Nesta primeira abordagem foi questionado a disponibilidade e interesse na parti-
cipação no projeto. Deste modo, foi possível filtrar os interessados, recolhendo de 
seguida os e-mails para proceder à marcação das sessões.  Após a marcação das 
sessões foi enviado, a cada participante, um e-mail com o link da sala, o proce-
dimento da entrevista – Apêndice 5 – e o termo de consentimento – Apêndice 6.  

Após o desenho da experiência e da seleção dos participantes procedeu-se à 
realização de três testes piloto para verificar a viabilidade e possíveis falhas da 
experiência. Estes testes foram importantes para corrigir falhas que ocorreram 
durante o processo de desenho da experiência e para testar a possibilidade de 
concretização com sucesso do projeto. Após estes testes passou-se então para as 
restantes entrevistas. 

Depois da realização das 16 entrevistas procedeu-se ao tratamento de informa-
ção numa tabela – Apêndice 8 – que possibilitou um melhor cruzamento e análises 
de dados. A abordagem adotada para este projeto é quase-experimental. Segundo 
Campbell e Stanley (1963), o desenho de investigação quase-experimental define-se 
por um método de trabalho empírico onde faltam duas das características de uma 
investigação experimental: a aleatoriedade na escolha dos conjuntos e um controle 
completo. Este projeto enquadra-se no método quase-experimental pela quantidade 
de variáveis que não foram possíveis controlar e pelo conjunto dos entrevistados 
sere selecionado por conveniência. Campbell e Stanley (1963) frisam que é impe-
rativo que o investigador esteja completamente ciente das variáveis específicas que 
não consegue controlar.

As variáveis que se mostraram de difícil controle neste projeto foram: as difi-
culdades técnicas ao nível de sinal de internet; o pouco controlo no ambiente em 
que o participante se encontrava ao nível do som e do ruído visual; a qualidade 
e tamanho do monitor do participante; o estado emocional do participante; os 
estímulos exteriores, como por exemplo alertas no telemóvel; preferências e pre-
conceitos do utilizador. 

No fim do projeto, com uma necessidade de trazer para o espaço físico a ex-
periência e os recursos utilizados na mesma, foi projetado um objeto editorial que 
compila o conjunto de cartazes utilizados na experiência. Este objeto editorial tem 
o objetivo de juntar em si um conjunto de cartazes onde foi explorada a composi-
ção tipográfica em diversos moldes e levar a mais pessoas a experiência.
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A investigação na composição tipográfica em cartaz vem sendo explorada mais ou 
menos de forma consciente por designers gráficos no decorrer da história. Neste 
projeto, a exploração da vertente da composição tipográfica mostra-se crucial 
para a projeção dos suportes gráficos que foram utilizados na fase da experiência. 

Numa conferência no ano de 2017, Ellen Lupton faz referência a como os de-
signers gráficos buscam criar uma narrativa visual nos cartazes das mais diversas 
formas. Essas narrativas, segundo Lupton (2017), trazem para o campo da obser-
vação sensações, emoção e ação. A busca por essa relação do cartaz com o público 
passa pelas mais diversas etapas de criação do suporte gráfico, sendo uma delas as 
composições tipográficas. Neste sentido, foram exploradas diversas composições 
tipográficas em cartaz em busca de múltiplas narrativas. 

Nessa exploração e experimentação da composição foram projetados 60 car-
tazes, dos quais 30 foram selecionados para a experiência. Os cartazes foram 
criados com informações de 4 peças de teatro a decorrer na cidade do Porto em 
diferentes datas fictícias — Tabela 2. No processo de composição e criação, fo-
mo-nos apercebendo que o objeto textual que seria mais oportuno manipular, em 
termos de tamanho e forma, seria o nome do evento, sendo que a restante infor-
mação surgiria em blocos de texto alinhados à esquerda. Estes blocos ajudaram a 
constituir de forma mais equilibrada a composição.

Nome do Evento Bovary Hamlet Macbeth Medeia

Data e Local Teatro Nacional 

São João  

 

11 de Novembro 

a 13 de Dezembro 

2020

Teatro Municipal 

do Porto  

 

24 de Setembro 

a 10 de Outubro 

2020

Teatro Nacional 

São João  

 

11 de Setembro 

a 20 de Outubro 

2020

Teatro Municipal 

do Porto  

 

13 de Setembro 

a 28 de Outubro 

2020

Autoria do Texto A partir  

de Gustave 

Flaubert

De William 

Shakespeare

De William 

Shakespeare

A partir de 

Eurípides

Encenação Tiago Rodrigues António Júlio Nuno Carinhas Bernardo 
Antunes

Interpretação Carla Maciel 

Gonçalo 

Waddington  

Pedro Gil 

Isabel Abreu 

Toman Quito

Carla Maciel 

Gonçalo 

Waddington 

Pedro Gil 

Isabel Abreu 

Toman Quito

Carla Maciel 

Gonçalo 

Waddington  

Pedro Gil 

Isabel Abreu 

Toman Quito

Carla Maciel 

Gonçalo 

Waddington 

Pedro Gil 

Isabel Abreu 

Toman Quito

Equipa Técnica Francisco Leal 

João Henriques 

Nuno Meira 

Mafalda Lencastre 

Catarina Meira

Francisco Leal 

João Henriques 

Nuno Meira 

Mafalda Lencastre 

Catarina Meira

Francisco Leal 

João Henriques 

Nuno Meira 

Mafalda Lencastre 

Catarina Meira

Francisco Leal 

João Henriques 

Nuno Meira 

Mafalda 

Lencastre 

Catarina Meira

Tabela 2 
Informação 
utilizada para o 
desenho dos 
cartazes.  
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Relativamente ao processo de criação, podemos dividir os cartazes em dois gran-
des grupos: cartazes com organização modular e cartazes experimentais. Os car-
tazes com organização modular foram construídos a partir da grelha modular 
criada para o cartaz – ver capítulo Tipologia da Grelha. Neste caso, o título ia 
mudando de tamanho e lugar de forma ocasional e os restantes blocos de texto 
iam compondo a página. 

Figura 32  
Cartazes do grupo 
modular.

Figura 33  
Cartazes do sub 
grupo  metafórico.

O grupo de cartazes experimentais foram criados em diversos momentos dedi-
cados ao exercício de composições tipográficas. Destes exercícios foram nascendo 
formas e desenhos que trouxeram para o cartaz uma metalinguagem, criando um 
significado para lá da informação descritiva. Este grupo de cartazes foi explora-
do em quatro subgrupos: metafórico, dinâmico, tridimensional e ilegível.  Cada 
subgrupo possui um processo próprio de apresentar as composições tipográficas.

 Segundo Jacques Durand (1987), metáfora caracteriza-se por ser uma ope-
ração de substituição através da relação de similaridade com o conteúdo. A me-
táfora constrói mentalmente relações inexistentes no mundo exterior, servindo 
estas analogias para vincar e explicitar o carácter de algo ou de alguém (Santos, 
n.d.).  Assim, o grupo de cartazes que se enquadra no trabalho da metáfora invo-
ca algum elemento ou pessoa no suporte gráfico. Temos o exemplo da Figura 33 
onde há alusão à figura humana através da composição tipográfica.
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A palavra dinâmico caracteriza algo que pressupõe movimento (Vaza & Amor, 
2006). Assim, no subgrupo dinâmico, são agrupados cartazes que tenham inten-
ção de mostrar movimento num campo aparentemente estático como o do cartaz 
impresso. Através da Figura 34 constatamos essa intenção de movimento, os car-
tazes nascem como de um frame de uma animação.

Figura 34  
Cartazes do sub 
grupo  dinâmico.

O conceito tridimensional caracteriza-se por algo que tem três dimensões es-
paciais: comprimento, largura e altura (Vaza & Amor, 2006, p. 1200). Neste sen-
tido, é neste subgrupo que se aglomeram cartazes que comunicam tridimensio-
nalmente num espaço bidimensional. A exploração do caráter tridimensional da 
peça não se direcionou só na aplicação da tipografia em objetos tridimensionais, 
mas também na criação de planos/camadas de tipografia que se iam sobrepon-
do - Figura 32.

Figura 35  
Cartazes do sub 
grupo  tridimensional.
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Segundo Ellen Lupton (2004), legibilidade preocupa-se com a facilidade com que 
se reconhece uma letra ou palavra. Ilegível trata-se então do que não é legível 
(Vaza & Amor, 2006, p. 591), ou seja, da dificuldade com que uma palavra ou 
letra é decifrada. No subgrupo da ilegibilidade juntam-se cartazes que provocam, 
através da composição tipográfica, problemas na leitura. 

Figura 36  
Cartazes do sub 
grupo ilegibilidade.

No exercício de experimentação de novas composições foram utilizados vários 
recursos, tais como: trabalhar as escalas a partir do tamanho da tipografia, uso da 
figura retórica da repetição no título da obra e a exploração das diagonais como 
meio de investigação da pregnância visual.
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formato

Na história do cartaz não houve um formato que se perpetuasse ao longo do tempo. 
O formato do cartaz foi-se adaptando a diversas variáveis externas como o formato 
do papel, a opção criativa do designer ou tipógrafo e o custo de produção.  

Os formatos ISO – capítulo 2.4 Composição – trouxeram um fator de pou-
pança de papel e uma redução de custo de produção significativa, pelo que se 
tornaram bastante populares. 

“Quando o formato tem uma forma inovadora ao nível do seu contorno impli-
cando custos acrescidos de produção, por exemplo com a utilização de cortantes 
especiais que lhe conferem esse grau de inovação, existindo até um desperdício 
material, ela é reveladora da existência de uma razão de natureza autoral que a 
justifica.” (Barbosa, 2011, p. 81). 

Neste sentido, e por este projeto se tratar de um estudo em que não é o formato 
do cartaz que deve estar em destaque, optou-se pela escolha de um formato stan-
dard que poderíamos encontrar num cartaz convencional colocado pelas paredes 
da cidade do Porto, formato 50x70cm.
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grelha

No início deste capítulo apresentou-se os dois grandes grupos de cartazes, ao nível 
da composição tipográfica, neste projeto: cartazes modulares e cartazes experi-
mentais. Deste modo, a nível do desenho e projeção dos cartazes, optou-se por 
criar dois tipos de grelhas bastante distintos: a grelha modular, que é aplicada a 
todos os cartazes do grupo de cartazes modulares e a grelha hierárquica, que é 
aplicada aos cartazes experimentais.

A grelha modular permitiu-nos flexibilidade nos constrangimentos que coloca-
mos nos diferentes cartazes do grupo, servindo para estipular margens e espaços 
compositivos que vão ajudar a compor o texto nos cartazes que se apresentarão 
com um caráter mais tradicional. No decorrer da conceção dos cartazes, a grelha 
teve tanto uma posição principal, onde toda a informação é modelada por ela, 
como uma posição secundária, onde só alguns elementos se adaptaram à mesma. 

Foi definida uma grelha com margem superior, inferior e lateral de 53mm. De 
maneira a haver uma maior flexibilidade na composição optou-se por 4 colunas. 
De seguida, estabeleceu-se as divisões horizontais e a goteira, ficando determina-
das 6 divisões com uma goteira de 10mm. 

Nos cartazes experimentais, a grelha hierárquica funciona de uma forma mais 
fluída. Neste grupo de cartazes a grelha é secundária, na medida em que não é fixa 
para todo o grupo. Neste momento do processo percebeu-se que para levar alguns 
exercícios exploratórios ao limite era necessária essa fluidez na questão compositiva. 

Apesar do grupo de cartazes experimentais não ter uma grelha fixa mas uma 
que se adapta de forma individual à informação que compõe o cartaz, os blocos 
de texto, que continham informações adjacentes ao título, criaram os seus pró-
prios alinhamentos e relações. 

Figura 37 Grelha modular utilizada na 
composição dos cartazes.
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seleção tipográfica

O tipo de letra escolhido para este projeto foi Akzidenz Grotesk BQ Extended 
Regular. Akzidenz Grotesk é um tipo de letra publicado pela primeira vez no ano 
de 1898 pela fundidora Berthold. Segundo o site da própria fundidora Berthold, o 
design é originário da Royal Grotesk do tipógrafo Ferdinand Theinhardt. Com o 
design da família terminado em 2001, a fonte foi sendo melhorada ao longo dos 
anos, adotando traços de outras tipografias, mas mantendo as características do 
desenho inicial. 

Segundo Karl Gerstner (1963), Akzidenz Grotesk é um tipo que permaneceu no 
tempo apesar das correntes mudanças de padrões estéticos no desenho de tipo. Nes-
te sentido, percebemos a transversalidade deste tipo de letra que se foi perpetuando 
ao longo de mais de cem anos e que ainda hoje encontramos em suportes gráficos.

Deste modo, e por este projeto se tratar de um estudo em que é a composição 
tipográfica que está em estudo e não o tipo de letra, optou-se pela fonte Akzidenz 
Grotesk BQ Extended Regular. Escolheu-se, assim, uma tipografia com um caráter 
transversal e funcional (Gerstner, 1963). A tipografia é usada em toda a informa-
ção dos cartazes com o peso regular. 

Figura 38  
Akzidenz Grotesk Extended Specimen.
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cor

Os padrões tonais utilizados nos cartazes foram o preto e o branco. Esta escolha 
prende-se à necessidade de a cor não interferir no cartaz de forma significativa. 
Segundo Eva Heller (2013), preto-e-branco é a combinação de cores mais inequí-
voca, relacionada inclusive à verdade. Deste modo, a opção pelo monocromático 
permite que na experiência o enfoque seja sobre a composição tipográfica e não 
sobre os aspetos cromáticos. “Num mundo colorido, o preto e o branco são as 
mais objetivas cores da realidade.”(Heller, 2013).

As duas cores, utilizadas em todos os cartazes, funcionam sempre da mesma 
forma: a cor preta para o fundo do cartaz; a cor branca para a composição tipo-
gráfica. Esta opção prende-se por criar um maior contraste no cartaz, dando mais 
destaque à composição tipográfica, o objeto de estudo.
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A
EXPERIÊNCIA

V.

Neste capítulo será exposta a experiência, apontado os objetivos, o processo de 
preparação, a caracterização dos participantes e os testes piloto.

desenho da experiência

O desenho da experiência encontra-se dividido em dois momentos diferentes: 
num primeiro momento, a escolha dos participantes e o envio de toda a informa-
ção sobre a experiência; e, num segundo momento, o planeamento da entrevista. 

Na primeira etapa foi enviado um convite por e-mail a vinte pessoas. Nesse 
e-mail foi explicado o âmbito do projeto, a sua finalidade e a duração estimada da 
entrevista. Das 20 pessoas contactadas obtivemos resposta positiva de 16, após as 
quais se procedeu à marcação da entrevista e envio do procedimento – Apêndice 
5 – e termo de consentimento – Apêndice 6. 

Na segunda etapa, e com todos os instrumentos de avaliação já criados, prepa-
rou-se a entrevista, definindo as duas principais fases da mesma:

1. A caracterização dos participantes na sua literacia visual através de um 
questionário no início da sessão. Neste parâmetro foram trazidas à dis-
cussão tópicos da análise da imagem, tais como o pensamento crítico e 
criativo, habilidade percetiva, conhecimento de símbolos e conhecimento 
de convenções; 

2. A observação de cartazes com diferentes composições tipográficas. Os 
cartazes foram apresentados de forma sequencial aleatória em séries de 6. 
No intervalo de cada série foram colocadas perguntas sobre os cartazes 
que viram. 

No total, foram apresentados 30 cartazes com diferentes composições tipográ-
ficas. Os cartazes tinham os mesmos padrões tonais, de modo a não haver uma 
interferência da cor na experiência, e o mesmo tipo de letra. Os blocos de texto 
informativo - com a data, local etc. – mantiveram sempre o mesmo corpo de texto, 
sendo que só o título da obra assumiu variáveis e foi mutável – ver capítulo 4. 

Cada um dos slides dos cartazes teve a duração de 8 segundos. Estudos prévios 
usam tempos compreendidos entre 6s a 10s (Bradley & Lang, 1994; Nielsen, 1993). 
Estes estudos apresentam o tempo de 10 segundos como o limite para manter a 
atenção do utilizador, ou seja, o ponto de abandono (Nielsen, 1993). A ordem como 
foram apresentados os cartazes foi aleatória controlada – ver capítulo 5.2. 

Entre uma série e outra foi apresentada uma pausa de relaxamento através 
de uma imagem de cinzento neutro. Neste momento fizemos perguntas sobre o 
conjunto de cartazes que o sujeito observou. 
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Procedimento

O procedimento da experiência foi organizado em 9 etapas: 

1. Convite por e-mail, participação voluntária; 

2. Agendamento da sessão e envio do procedimento da entrevista e termo de 
consentimento; 

3. Envio de um e-mail, uma hora antes da sessão, com informações sobre os 
recursos utilizados na mesma;

4. Inicio da videochamada, verificação da qualidade do sinal e início da gra-
vação de som e ecrã;

5. Entrega de atestado de consentimento assinado, anteriormente enviado 
por e-mail; 

6. Explicação do projeto e respetivo procedimento e resposta a questões que o 
participante tenha sobre o mesmo; 

7. Preenchimento, por parte do participante, de um questionário na platafor-
ma Google Forms que foi enviado antes da sessão por e-mail. O questioná-
rio teve a função de permitir estabelecer um perfil do participante, fazendo 
questões sobre as suas habilitações literárias, o seu consumo de atividades 
culturais e o seu contacto com design gráfico;

8. Início de partilha de ecrã para expor um conjunto de 30 cartazes de forma 
sequencial aleatória; 

9. Os cartazes foram apresentados em séries de seis, sendo que, na pausa de 
cada série, foram feitas questões sobre a interpretação dos mesmos e a 
recolha da opinião do participante. Cada cartaz será projetado com uma 
duração de 8 segundos;

10. Término da experiência. 

Participantes

A amostra desta experiência foi de 16 participantes, com visão normal ou corri-
gida. Destes participantes, 69% eram da área do design, 12% de artes plásticas, 
6% de arquitetura e 13% de áreas não artísticas – Gráfico 1. Relativamente às 
habilitações literárias dos participantes da área do design, 73% eram licenciados, 
18% doutorados, 9% mestres – Gráfico 2. Os participantes das restantes áreas 
eram todos licenciados. 

Os participantes foram escolhidos por conveniência, por competências distin-
tas, mas todos com o requisito de terem hábitos de consumo cultural e de traba-
lharem, estudarem ou viverem na cidade do Porto. Assim, conseguimos fazer uma 
análise mais abrangente do estudo emocional dependente da literacia visual e com 
o enfoque no público alvo.  Todos os selecionados dizem-se atentos à comunica-
ção visual da cidade do Porto. 
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Gráfico 1  
Área de estudo dos participantes  
na experiência.

Gráfico 2  
Habilitações literárias dos participantes 
da área do design.
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construção do modelo de análise 

Os instrumentos utilizados na experiência basearam-se no questionário de avalia-
ção de literacia visual, guião de entrevista e cartazes.  

Este capítulo apresenta com mais detalhe como foram desenhados os modelos 
de análise criados para esta experiência. Neste sentido, explicar-se-á como se tra-
duziram as ideias que preocupam o investigador, em linguagem e formas que pos-
sibilitaram a recolha e análise de dados (Quivy & Campenhoudt, 1998). Também 
neste capítulo será exposta a forma de organização dos cartazes. 

Neste projeto foram usados dois métodos de análise de observação indireta: o 
questionário de avaliação de literacia visual e o guião de entrevista. 

Questionário de avaliação de literacia visual

Bruno Munari (2006), no livro Design e Comunicação Visual, dá o título a um dos 
seus ensaios de “vemos aquilo que sabemos”. A quantidade de informação que 
recebemos, ou não, sobre determinado assunto influencia a forma como reagimos 
ao mesmo. Aqui entra o conceito de literacia visual, mencionado no enquadra-
mento teórico, e como ele pode influenciar a nossa compreensão do mundo. 

Deste modo, mostrou-se necessário estudar a literacia visual do sujeito para 
melhor compreender as suas observações sobre as diferentes composições tipo-
gráficas. Através dos autores estudados no enquadramento teórico, percebeu-se 
que teríamos de estabelecer indicadores de literacia visual. Baseados nos conceitos 
de literacia visual de John Debes, Paul Felten e Isabel Capeloa Gil e nas tabelas 
de Jean Trumbo, criou-se um diagrama com os indicadores que permitem uma 
avaliação qualitativa de literacia visual – Diagrama 2. 

Sujeito

Conhecimento dos símbolos e 

notação usados na disciplina 

e das convenções de 

representação visual.

(Trumbo,1999)

Prática e treino no 

desenvolvimento da 

competência de reconhecer, 

decifrar, e empregar a sintaxe 

e o significado das diferentes 

formas visuais.   (Felten, 2008)

Participação em 
eventos culturais

Pergunta aberta sobre 

a posição crítica da 

comunicação de 

determinados eventos.

Conhecimento da 

comunicação que se 

apresenta pela cidade 

do Porto.

Conhecimento da história 
do design gráfico.

Capacidade crítica da leitura 

aplicando-a, por comparação, 

aos sistemas de signos visuais 

e unindo-a com outros modos 

sensoriais. (Gil, 2011)

Habilidade de imagem mental.

(Trumbo,1999)

Diagrama 2  
Indicadores 
definidos para 
este projeto para a 
caracterização de 
literacia visual.
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A partir do diagrama criado estabeleceu-se uma relação para criar um questioná-
rio de avaliação qualitativa e perceber o tipo de questões a aplicar no formulário. 
Ao criar as questões teve-se em atenção as características dos sujeitos em estudo 
ao nível da cidade e dos hábitos de consumo cultural. Deste modo, houve o cui-
dado de as direcionar para sujeitos residentes ou a trabalhar na cidade do Porto e 
com presenças regulares em eventos culturais. 

Segundo Quivy & Campenhoudt (1998), para que um questionário seja capaz 
de produzir a informação adequada, deverá conter perguntas formuladas com o 
máximo de precisão e clareza. Assim, de modo a ser mais clara a apresentação das 
questões ao participante, optou-se por dividir o questionário em três partes: a pri-
meira parte corresponde à definição do perfil; a segunda ao registo dos hábitos de 
consumo cultural; a terceira à avaliação sobre o conhecimento na área do design 
gráfico e na área da comunicação gráfica de eventos culturais na cidade do Porto. 

A primeira parte, correspondente à definição de perfil, visa caracterizar o par-
ticipante na idade, habilitações literárias, área de estudo ou trabalho e preferência 
de segmentos culturais. A caracterização do perfil mostra-se essencial para nos 
apresentar de forma sucinta características da amostra em estudo. Ainda nesta 
fase são feitas perguntas diretas sobre a postura de interesse face à comunicação 
de eventos na cidade do Porto e sobre o consumo de eventos culturais na cidade 
onde reside ou estuda — Tabela 3. Nesta fase pretendeu-se que fosse feito um 
género de autoavaliação sobre estes parâmetros para que, posteriormente, pudés-
semos cruzar com respostas mais concretas, dadas nas fases seguintes.

Definição de Perfil

Pergunta Tipo de Pergunta Opções

Nome Aberta

Idade Aberta

Habilitações Literárias Fechada 

Resposta única

Ensino secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento;

Outra

Qual a sua área de estudo/trabalho? Aberta

Considera-se um consumidor de atividade 

cultural na cidade em que reside e/ou estuda?

Fechada 

Dicotómica

Sim

Não

Quais os segmentos culturais com que mais 

se identifica?

Fechada 

Resposta Múltipla

Música

Escultura

Pintura

Fotografia

Performance

Design

Vídeo

Cinema

Dança

Teatro

Literatura

Artesanato

Outra

Considera-se atento à comunicação visual  

de eventos da cidade do Porto?

Fechada 

Dicotómica

Sim

Não

Tabela 3 
Perguntas 
integrantes da 
fase de definição 
do perfil no 
questionário de 
avaliação de 
literacia visual.
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A segunda parte do questionário recolhe informações sobre os hábitos de consu-
mo cultural do sujeito. Para que a informação fosse recolhida e apresentada de 
forma mais clara, esta recolha de informações dividiu-se em três áreas: 

1. Teatro e Cinema;

2. Conferências e Festivais;

3. Museus, Exposições e Galerias.

Em cada área foram feitas perguntas cada vez mais detalhadas sobre a fre-
quência neste tipo de eventos, isto é, do geral para o particular. 

1.Vai com regularidade a 

exposições/museus/galerias?

2. Se respondeu afirmativamente 

à pergunta anterior, com que 

frequência o faz?

3. No ano de 2019, 

aproximadamente, quantas vezes foi 

a exposições/museus/galerias?  

4. Quando foi a última vez que 

visitou exposição/museus/galerias?

Geral

Particular

Diagrama 3  
Ordem de perguntas no 
questionário de avaliação de 
literacia visual.

Desta forma conseguimos perceber a regularidade e frequência da ida a este 
tipo eventos, bem como descortinar as possíveis respostas adulteradas. Nesta fase 
pretendíamos recolher informação sobre a ida a eventos culturais e com que fre-
quência o faziam, cruzando dados sobre a regularidade e a última vez que o sujei-
to participou em determinado evento.  

Esta fase responde ao indicador de literacia visual “prática e treino no de-
senvolvimento da competência de reconhecer, decifrar, e empregar a sintaxe e 
o significado das diferentes formas visuais” (Felten, 2008). Prática e treino, no 
nosso entendimento, referem-se ao contacto com diferentes e diversas formas vi-
suais. Neste caso, como falamos de literacia visual na área do design gráfico e da 
comunicação visual de eventos culturais da cidade do Porto, consideramos que se 
podem encontrar essas diversas formas visuais nesses mesmos eventos, pelo que se 
mostrou necessário fazer esta recolha de hábitos de consumo cultural. 

Ainda nesta parte do questionário, dependendo das áreas, são colocadas per-
guntas de maneira a afunilar o conjunto de interesses no tipo de eventos frequen-
tados pelos sujeitos. Por exemplo, na área das conferências e festivais, pergunta-se 
qual a área abordada nos que participam.
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Tabela 4 
Perguntas 
integrantes da 
fase de registo 
de hábitos de 
consumo cultural 
no questionário 
de avaliação de 
literacia visual.

Hábitos de Consumo Cultural

Área Pergunta
Tipo de 
Pergunta

Opções

Teatro e 

Cinema

Frequenta com regularidade  

teatros/cinemas?

Fechada 

Dicotómica

Sim

Não

Se respondeu sim à pergunta 

anterior, com que regularidade 

frequenta este tipo de eventos?

Fechada  

Resposta 

única

Semanalmente

Quinzenalmente

Mensalmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Outra

Quando foi a última vez que 

participou em algum dos eventos 

nomeados acima?

Aberta 

No ano de 2019, aproximadamente, 

quantas vezes teve presença em 

teatros/cinemas?  

Fechada  

Resposta 

única

0-5

5-10

10-15

+15

Conferências  

e Festivais

Frequenta com regularidade 

conferências/festivais?

Fechada 

Dicotómica

Sim

Não

Se respondeu sim à pergunta 

anterior, com que regularidade 

frequenta este tipo de eventos?

Fechada  

Resposta 

única

Semanalmente

Quinzenalmente

Mensalmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Outra

Quando foi a última vez que 

participou em algum dos eventos 

nomeados acima?

Aberta

No ano de 2019, aproximadamente, 

quantas vezes teve presença em 

festivais/conferências? 

Fechada  

Resposta 

única

0-5

5-10

10-15

+15

Relativamente à presença em 

conferências, quais são as áreas 

abordadas naquelas em que 

participa?

Fechada 

Resposta 

múltipla

Tipografia

Artes 

Performativas

Design Gráfico

Fotografia

Tecnologia

Intervenção Social

Outro

Relativamente à presença em 

festivais, quais são as áreas 

abordadas naqueles em que 

participa?

Fechada 

Resposta 

múltipla

Cinema

Música

Fotografia

Artes circenses

Expressão Artística

Outro
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Museus, 

Exposições e 

Galerias

Vai com regularidade a exposições/

museus/galerias?

Fechada  

Dicotómica

Sim

Não

Se respondeu afirmativamente 

à pergunta anterior, com que 

frequência o faz?

Fechada  

Resposta 

única

Semanalmente

Quinzenalmente

Mensalmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Outra

No ano de 2019, aproximadamente, 

quantas vezes foi a exposições/

museus/galerias?  

Fechada 

Resposta 

única

0-5

5-10

10-15

15+

Quando foi a última vez que visitou 

exposições/museus/galerias?

Aberta

Relativamente à última pergunta, qual 

foi a/o exposição/museu/galeria?

Aberta

Quando participa em qualquer tipo 

de atividade cultural tem em atenção 

a sua imagem gráfica e a pertinência 

da mesma? Isto é, considera-se 

crítico ao ponto de questionar se a 

imagem corresponde ao conteúdo 

da atividade cultural? Se sim, dê um 

exemplo.

Aberta

Outro dos indicadores de literacia visual diagramados acima é a capacidade crítica 
da leitura, aplicando-a por comparação aos sistemas de signos visuais e unindo-a 
com outros modos sensoriais (Gil, 2011). No final desta segunda parte é tratado 
este indicador com uma pergunta de opinião sobre a comunicação de eventos que 
frequenta “quando participa em qualquer tipo de atividade cultural tem em aten-
ção a sua imagem gráfica e a pertinência da mesma? Isto é, considera-se crítico ao 
ponto de questionar se a imagem corresponde ao conteúdo da atividade cultural? 
Se sim, dê um exemplo.”.

A terceira e última fase da entrevista responde ao indicador sobre o conheci-
mento dos símbolos e notação usados na disciplina e das convenções de represen-
tação visual (Trumbo, 1999). Assim, são colocadas questões sobre a história do 
design gráfico e a comunicação gráfica de eventos na cidade do Porto. 

De novo a usar o método de perguntas que evoluem do geral para o particular, 
foram, em primeiro lugar, colocadas duas perguntas de escolha múltipla sobre a 
história do design gráfico, sendo que nas duas foram colocadas as hipóteses “não 
sei”, para ser possível o sujeito escolher essa hipótese e assim não nos induzir em 
erro selecionando uma hipótese correta por acaso. Através destas questões per-
cebemos qual o conhecimento da história do design, principalmente em aspetos 
compositivos, sendo que as perguntas colocadas foram essencialmente sobre dois 
trabalhos icónicos na história da composição tipográfica no século XX.

As últimas quatro questões servem para avaliar a atenção à comunicação grá-
fica de eventos na cidade do Porto. Deste modo, em cada pergunta, são expostos 
três cartazes que serviram para divulgação de eventos de cariz cultural na cidade 
do Porto durante o ano de 2019, onde se pergunta qual daqueles cartazes conhece. 
Os cartazes representam eventos de música, teatro, exposições de design e arte 
contemporânea, festivais de cinema e festivais de artes performativas. 
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Design Gráfico e Comunicação Visual na Cidade do Porto

Pergunta Tipo de Pergunta Opções

Considera-se um cidadão atento à expressão 

do design gráfico e comunicação visual na sua 

cidade?

Fechada 

Dicotómica

Sim

Não

Reconhece este cartaz de que movimento 

artístico?

Fechada 

Resposta única

Cubismo

Maneirismo

Modernismo

Futurismo

Não sei

Em que década se insere este cartaz na história 

do design gráfico?

Fechada 

Resposta única

10 (séc. XX)

20 (séc. XX)

60

80

90

10 (séc. XXI)

Não sei

Qual a sua área de estudo/trabalho? Aberta

Considera-se um consumidor de atividade 

cultural na cidade em que reside e/ou estuda?

Fechada 

Dicotómica

Sim

Não

Qual destes cartazes presentes durante o ano 

de 2019 na cidade do Porto reconhece?

Fechada 

Resposta Múltipla

A

B

C

Nenhum

Tabela 5 
Perguntas 
integrantes da 
fase de avaliação 
no contacto com 
design gráfico 
e comunicação 
visual na cidade 
do Porto no 
questionário de 
avaliação de 
literacia visual.
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Qual destes cartazes presentes durante o ano 

de 2019 na cidade do Porto reconhece?

Fechada 

Dicotómica

A

B

C

Nenhum

Qual destes cartazes presentes durante o ano 

de 2019 na cidade do Porto reconhece?

Fechada 

Dicotómica

A

B

C

Nenhum

Qual destes cartazes presentes durante o ano 

de 2019 na cidade do Porto reconhece?

Fechada 

Dicotómica

A

B

C

Nenhum

Com estas questões podemos estabelecer relações com o tipo de eventos ao qual o 
sujeito se mantém atento à sua comunicação. Para além disso, é também registado 
a postura atenta face à comunicação gráfica da cidade do Porto, que por si só é 
um indicador de literacia visual.  

É importante frisar que este questionário foi construído com o foco na comu-
nicação visual dos eventos da cidade do Porto, direcionado a um público atento 
a essa mesma atividade. Assim, a sua aplicabilidade é viável unicamente neste 
contexto e neste projeto.  
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Guião de Entrevista

Como foi mencionado ao longo do relatório, o instrumento de avaliação utilizado 
para entender o posicionamento, a percepção e consequentemente a emoção foi o mé-
todo de observação indireta de entrevista. Neste sentido, foi necessário a elaboração 
de um guião de entrevista pela necessidade de haver uma uniformidade nas perguntas, 
dependendo do entrevistado, e assim haver uma coerência nos dados obtidos.

Segundo Quivy & Campenhoudt (1998), ao contrário do questionário, a en-
trevista permite um contacto direto entre o investigador e o entrevistado. Há, nes-
te contexto, um processo de troca no qual o entrevistado exprime as suas opiniões 
sobre determinada questão, de modo que cabe ao investigador guiar a conversa 
de jeito a aceder a um grau máximo de autenticidade e profundidade (Quivy & 
Campenhoudt, 1998, p. 192). 

Desta forma, foi necessário ter em atenção o modo de formular questões que 
não influenciassem o entrevistado e retirassem o máximo de informação sobre 
determinada questão. Em primeiro lugar, optou-se por criar os objetivos que se 
pretendiam com as perguntas, sendo eles: 

1. Entender se o participante tem objetividade na observação de um cartaz e 
percebe a composição gráfica como um conteúdo e não como uma imagem; 

2. Perceber qual a preferência de abordagem na composição tipográfica em 
cartaz e como o participante relaciona a sua preferência como um exemplo 
de boa ou má comunicação visual; 

3. Registar qual o cartaz que teve mais espaço na memória e a relação que o 
participante faz com a comunicação visual;

4.  Averiguar se, para o participante, a composição tipográfica ter forma 
ilegível o deixa confuso e entender como relaciona o grau de comunicação 
visual e ilegibilidade; 

5.  Perceber a sua opinião sobre o tipo de comunicação visual aplicado a uma 
peça de teatro;

6.  Perceber qual a preferência de abordagem na composição numa série de 
cartazes experimentais e a relação dessa preferência com o grau de comuni-
cação visual;

7. Entender em que setor o participante vê a aplicabilidade de cartazes que 
trabalham a composição tipográfica de forma mais expressiva;

8. Perceber que segmento, dentro do setor da cultura, seria mais facilmente 
comunicado com um cartaz com composição tipográfica mais expressiva;

9. Perceber se a dificuldade na leitura criada por uma opção compositiva 
provoca desinteresse; 

10.  Apreender como o sujeito entende as composições visuais mais expressivas, 
a transitar no limbo do legível/ilegível e se opta por um cartaz com uma 
composição mais racional e metódica ou mais expressiva.

11. Perceber se o sujeito identifica os eventos que frequenta como um exem-
plo de boa comunicação e entender qual o tipo de composição adotado 
pelos mesmos.
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Traçados os objetivos, começamos a formular as perguntas que entram no nosso 
guião de entrevista. De modo a agilizar o processo, criou-se uma tabela que con-
frontou os objetivos com a perguntas criadas. Esta tabela ajudou a perceber se 
todos os objetivos pretendidos estavam a ser respondidos – Tabela 6. 

A tabela, criada inicialmente para confrontar dados, passou a ter o papel de 
guião. A organização das perguntas, no guião, seguiu a lógica criada para as se-
quências – ver subcapítulo 5.2.3 -, sendo que no fim de cada sequência foram 
colocadas, em média, quatro perguntas. No final da entrevista foram colocadas 
mais quatro questões que abordaram o gosto pessoal do entrevistado no conjunto 
dos 30 cartazes.  

Um fator a ter em conta na criação deste guião foi o bias que as perguntas que 
o formulavam teriam. Bias define-se pela tendência de direcionarmos determina-
do tópico de forma favorável ou desfavorável. Com esse tipo de atitude podemos 
enviesar os resultados e consequentemente comprometer o projeto, pelo que é 
necessário estar atento. Deste modo, na Tabela 6 encontra-se também o bias de 
cada pergunta. Em cada série tentamos sempre balançar de forma equilibrada as 
perguntas de modo a não influenciar.  

Sequência  
e série Pergunta Objetivos da pergunta Bias

Sequência I  

#1 Série  

Sequência II  

#2 Série  

3 cartazes 

modulares  

+ 3 cartazes 

experimentais

As composições de algum 

dos cartazes distraíram-no do 

conteúdo?

Perceber se há por parte do 

participante uma objetividade 

na observação e se percebe a 

composição tipográfica como o 

conteúdo e não como uma imagem. 

Negativo

Da última sequência, qual o 

cartaz que prefere?

Entender qual a preferência de 

abordagem na composição. 

(Contida/experimental)

Positivo

Indique de 1 a 5, sendo que 1 

correspondente a pouco e 5 a 

muito, o grau de comunicação 

visual desse cartaz.

Perceber a relação entre a 

preferência e boa comunicação 

visual, e consequentemente entender 

o que o participante entende por 

comunicação visual

Neutro

Quantos eventos foram 

apresentados?

Alertar o participante para se manter 

atento.

Neutro

Tabela 6  
Tabela criada 
para a produção 
das perguntas a 
constar no guião 
de entrevista 
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Sequência I  

#2 Série 

Sequência II  

#1 Série  

3 cartazes 

modulares  

+ 3 cartazes 

experimentais

Desta última série, qual é o 

cartaz que se lembra em 

primeiro lugar?  

Perceber se o cartaz que se lembra 

se encontra dentro daquilo que 

percebe/acha boa comunicação 

visual.

Neutro

Identifica esse cartaz como 

um bom exemplo de 

comunicação?

Averiguar se o cartaz mencionado 

anteriormente, para o participante, 

comunica visualmente bem.

Positivo

Se não, qual da última série 

seria um bom exemplo? 

Entender qual o exemplo de boa 

comunicação visual por parte do 

participante.

Negativo

Como justifica as diferentes 

composições visuais nos 

cartazes com composições 

tipográficas mais arriscadas?

Pergunta de opinião para entender 

qual a opinião do participante sobre 

cartazes ou trabalhos gráficos que 

exploram a composição tipográfica 

no limbo funcional/expressivo.

Neutro

Sequência I  

#3 Série 

Sequência II  

#4 Série  

3 cartazes 

modulares  

+ 3 cartazes 

experimentais

Algum destes cartazes o 

deixou confuso, deixando-o 

sem perceber o que abordava 

o cartaz?

Averiguar se, para o participante, a 

composição tipográfica a transitar 

para a ilegibilidade o deixa confuso e, 

consequentemente, sem perceber o 

conteúdo.

Negativo

Se sim, qual? Perceber qual o cartaz apontado 

como tal.

Negativo

Indique de 1 a 5, sendo que 

1 corresponde a pouco e 5 a 

muito, o grau de comunicação 

visual desse cartaz.

Perceber a relação entre a confusão 

e boa comunicação visual e, 

consequentemente, entender o 

que o participante entende por 

comunicação visual.

Neutro

Considera esse cartaz um bom 

exemplo de comunicação?

Relacionar “o confuso” e a 

dificuldade de leitura com o grau de 

comunicação visual.

Positivo

Qual dos cartazes se 

enquadraria na comunicação 

de uma peça de teatro?

Entender qual o tipo de cartaz que o 

participante acha mais indicado para 

a imagem de uma peça de teatro.

Neutro
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Sequência I  

#4 Série 

Sequência II  

#3 Série  

6 cartazes 

experimentais

Da última sequência qual o 

cartaz que prefere?

Entender qual a preferência de 

abordagem na composição 

dentro de uma série de cartazes 

experimentais.

Positivo

Indique de 1 a 5, sendo que 

1 corresponde a pouco e 5 a 

muito, o grau de comunicação 

visual desse cartaz.

Averiguar a relação de preferência 

dentro dos cartazes experimentais 

relativo ao grau de comunicação 

visual.

Neutro

Identifica esse cartaz como 

um bom ou mau exemplo de 

comunicação de eventos?

Averiguar se relaciona esse cartaz 

com um bom ou mau exemplo de 

comunicação de eventos.

Neutro

Quantos eventos foram 

apresentados?

Alertar o participante para se manter 

atento.

Neutro

Estes cartazes enquadrar-se-

iam na comunicação de que 

tipo de eventos? 

Entender se o participante relaciona 

expressividade com eventos 

culturais.

Positivo

Dê um exemplo de um evento 

cultural que conheça e que 

poderia ser apresentado com 

um dos cartazes desta última 

série, dizendo qual.

Estabelecer uma relação direta entre 

um evento e a expressividade que 

pode adotar na ótica do participante.

Positivo

Sequência I  

#5 Série 

Sequência II  

#5 Série  

6 cartazes 

experimentais

Da última sequência qual o 

cartaz que prefere?

Entender qual a preferência de 

abordagem na composição 

dentro de uma série de cartazes 

experimentais.

Positivo

Identifica este tipo de cartazes 

a algum setor da cultura 

específico?

Entender se o participante relaciona 

os cartazes com um caráter mais 

expressivo a algum setor da cultura 

em específico.

Neutro

Qual foi a peça que sentiu mais 

dificuldade na leitura? Em quê?

Averiguar se sentiu dificuldades na 

leitura. 

Negativo

Essa dificuldade provocou 

algum desinteresse por parte 

do cartaz e mesmo pelo evento 

em si?

Relacionar a dificuldade na leitura 

com o possível desinteresse.

Negativo 
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Geral De todos os cartazes que 

viu qual é o que lhe vem 

rapidamente à memória?

Perceber se o cartaz que se lembra 

se encontra dentro daquilo que 

percebe/acha boa comunicação 

visual.

Neutro

Diria que tem preferência por 

cartazes mais organizados, 

que não interferiam com 

a mensagem a passar, ou 

por aqueles que eram mais 

expressivos na composição, e 

em certo momento podiam até 

dificultar a leitura?

Apreender como o sujeito entende 

as composições visuais mais 

expressivas, a transitar no limbo 

do legível/ilegível, e se opta por 

um cartaz com uma composição 

mais racional e metódica ou mais 

expressiva.

Positivo

Algum dos cartazes 

proporcionou dificuldade na 

leitura? Qual?

Averiguar se durante a experiência 

sentiu dificuldades na leitura.

Negativo

De acordo com os eventos que 

frequenta acha que  

a imagem gráfica  

se adequa ao mesmo? 

Perceber se o sujeito identifica os 

eventos que frequenta como um 

exemplo de boa comunicação e 

entender qual o tipo de composição 

adotado pelos mesmos.

Positivo

Da seleção de cartazes que viu, 

qual é aquele que facilmente 

se enquadrava melhor com os 

eventos que frequenta?

Postivo
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Enquadramento dos cartazes na experiência

Criados os 60 cartazes, foi necessário selecionar 30 para incorporarem a expe-
riência, que se pautou pelo método de organização que se mostrou mais indicado 
para uma melhor prática na projeção durante a experiência. 

Organizámos os 30 cartazes de uma forma sequencial aleatória, sendo que 
formámos 5 séries de 6 cartazes. Dessas 5 séries, três incluíam 3 cartazes experi-
mentais e 3 cartazes modulares organizados em duas sequências (I e II) atribuídas 
aleatoriamente a cada participante. As restantes duas séries continham apenas 
cartazes experimentais organizados em duas sequências atribuídas aleatoriamente 
a cada participante – Tabela 7. Na pausa das séries enquadrou-se o momento de 
entrevista – ver capítulo 5.2.

Tabela 7  
Sequência de 
cartazes nºI.

Sequência I

Série #1  

3 cartazes modulares  

+ 3 cartazes 

experimentais

Série #2 

3 cartazes modulares  

+ 3 cartazes 

experimentais

Série #3  

3 cartazes modulares  

+ 3 cartazes 

experimentais

Série #4 

6 cartazes experimentais

Série #5  

6 cartazes experimentais
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As três séries de cartazes experimentais e modulares serviram para analisar as 
preferências entre modular e experimental e todas as dicotomias entre estes dois 
tipos de cartazes – ver objetivos de entrevista no capítulo 5.2.2. As duas séries de 
cartazes experimentais mostraram-se cruciais para entender a posição do entrevis-
tado face a este tipo de expressão.  

Após a criação da primeira sequência de cartazes, percebemos que, para obter 
respostas comprovativas, independentemente da ordem das perguntas e cartazes, 
teríamos de criar outra sequência, utilizando os mesmos 30 cartazes, mas disposta 
por uma ordem diferente – Tabela 8. Estas duas sequências foram distribuídas 
pelos participantes de forma aleatória.

Tabela 8  
Sequência de 
organização de 
cartazes nº II.

Sequência II

Série #1 

3 cartazes modulares  

+ 3 cartazes 

experimentais

Série #2 

3 cartazes modulares  

+ 3 cartazes 

experimentais

Série #3 

 6 cartazes 

experimentais

Série #4  

3 cartazes modulares  

+ 3 cartazes 

experimentais

Série #5  

6 cartazes 

experimentais
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testes piloto

Quivy & Campenhoudt (1998, p. 182) fazem referência à necessidade de testar os 
sistemas de observação para nos assegurarmos da sua viabilidade. Desta maneira, 
há a necessidade de testar e assegurar que as perguntas serão bem compreendi-
das e as respostas corresponderão às informações procuradas (Quivy & Campe-
nhoudt, 1998, p. 182). 

A melhor forma de testar é “apresentar a operação a um pequeno grupo de 
pessoas que pertençam às diferentes categorias de sujeitos que correspondam à 
amostra” (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 182). Nesse sentido, antes de iniciar 
as entrevistas, optámos por fazer três testes piloto, de modo a assegurar que o 
método criado funcionava e dava as respostas pretendidas. 

Os três participantes neste piloto eram das três categorias da amostra: 1 parti-
cipante da área de design gráfico; 1 participante de artes plásticas; 1 participante 
de área não artística. Desta maneira, conseguimos apreender as possíveis dificul-
dades dos futuros entrevistados das áreas do design, das áreas ligadas às artes 
visuais mas não ligadas ao design e de áreas não artísticas.

Com os testes piloto, foi possível a correção prévia de erros de cariz gramatical 
e formal no questionário de avaliação de literacia visual e de perceber que terí-
amos de eliminar o máximo possível de ruídos visuais durante a videochamada. 
Também foi notória a repetição desnecessária de algumas questões na fase de 
mostragem dos cartazes. As perguntas foram todas compreendidas pelos entrevis-
tados e, em geral, as respostas corresponderam às informações procuradas.
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Após a realização da experiência, migrou-se para a fase de análise descritiva das 
respostas dadas pelos participantes. A partir das gravações e dos dados apontados 
no decorrer da entrevista, foi criado uma tabela onde mapeamos as respostas no 
mesmo padrão com que criamos o guião de entrevista e o questionário.

análise e discussão – questionário de avaliação 
de literacia visual

Como apresentado no capítulo 5.2.1 – Questionário de avaliação de literacia 
visual, o questionário divide-se em três principais áreas: definição de perfil de 
participante, hábitos de consumo cultural, e o conhecimento na área do design 
gráfico e na área da comunicação gráfica de eventos culturais na cidade do Porto.

Deste modo podemos caracterizar os entrevistados quanto à sua literacia visu-
al com base em respostas gerais.

Definição de Perfil 

Relativamente a ser um consumidor de atividade cultural na cidade que reside ou 
estuda e à sua atenção à comunicação visual de eventos da cidade do Porto, to-
dos os entrevistados respondem positivamente. Assim, todos os 16 entrevistados 
consideram-se ativos nas participações de eventos culturais e na sua atenção à 
comunicação visual da cidade do Porto. 

Os segmentos culturais com que mais se identificam assentam na Músi-
ca (93,8%), Fotografia (87.5%), Design (81,3%), Cinema (68,8%), Literatura 
(50%), Pintura (50%), Vídeo (37,5%), Dança (31,3%), Teatro (25%), Escultura 
(18,8%), Performance (18,8%), Ilustração e Banda desenhada (18,8%), Artesa-
nato (12,5%) e Arquitetura (6.3%) - Gráfico 3. 

Gráfico 3  
Segmentos culturais com 
que os participantes mais se 
identificam.

Per
fo

rm
an

ce



VI. ANÁLISE E DISCUSSÃO
DE RESULTADOS

79

Hábitos de Consumo Cultural  

Relativo à frequência de teatros e cinemas, 87% dos entrevistados respondem que 
frequentam regularmente este tipo de eventos. Desses, 43% frequenta com uma 
regularidade23 trimestral, 29% com regularidade mensal, 14% com regularidade 
semanal e semestral – Gráfico 4. 

Gráfico 4  
Frequência de ida ao teatro e cinema.

23 Esta frequência foi dada tendo 
em conta a regularidade antes da 
pandemia mundial provocada pelo 
vírus SARS-Cov-2.

Semestral
14%

Semanal
14%

Mensal
29%

Trimestral

Percebemos a semelhança nos dados da frequência de idas ao teatro e ao cine-
ma com as idas no ano de 2019 a este tipo de eventos, sendo que 44% das pessoas 
foi entre 0-5 vezes, confirmando a predominância da frequência trimestral – Grá-
fico 5 – Número de presenças em cinemas e teatro no ano de 2019.   

Gráfico 5  
Número de presenças em cinemas e 
teatro no ano de 2019.
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Sobre a frequência em festivais e conferências, 69% dos entrevistados consideram 
que frequentam com regularidade este tipo de eventos, sendo 31% a percentagem 
daqueles que não se consideram ativos neste tipo de eventos. 

Daqueles que se consideram participantes regulares em conferências e festi-
vais, 28% fazem-no com frequência trimestral, 27% anual, 18% semestral, 18% 
quinzenal e 9% de forma mensal.  

Gráfico 6  
Frequência de ida a conferências 
e festivais. Anual

27%
Trimestral

28%

Semestral
18%

Mensal
9%

Quinzenal

Relativo à frequência a este tipo de eventos no ano de 2019, há uma conformi-
dade com os dados apresentados anteriormente, sendo que 56% marcou presença 
0-5 vezes, 31% 6-10 e 13% +15 vezes.

As áreas de interesse no ramo das conferências frequentadas são: design gráfi-
co (73%), tipografia (40%), fotografia (27%), tecnologia (27%),  intervenção so-
cial (27%), arte performativa (13%), práticas pedagógicas (7%), ilustração (7%),  
e arquitetura (7%) – Gráfico 7 – Áreas de estudo das conferências frequentadas –, 
sendo que a área do design gráfico é o mais referenciado.

Gráfico 7  
Áreas de estudo das conferências 
frequentadas.

18%
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Relativamente às áreas dos festivais mais frequentados pelos entrevistados, 86% 
mencionaram música, 40% cinema, 33% expressão artística, 13% fotografia, 
7% artes circenses e 7% banda desenhada – Gráfico 8 - Áreas de estudo dos 
festivais frequentados.

Gráfico 8  
Áreas de estudo dos festivais 
frequentados.

Referente à ida com regularidade a exposições, museus e/ou galerias, 94% 
dos entrevistados respondem positivamente. Dessa percentagem, 43% diz-se com 
uma frequência mensal nesse tipo de eventos, 22% com frequência trimestral, 
14% semestral, 14% quinzenal e 7% anual. 

Gráfico 9  
Frequência de ida a exposições, 
museus e/ou galerias.
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Relativo à frequência a este tipo de eventos no ano de 2019, 31% participou 
entre 10 a 15 vezes, 25% entre 6 a 10 vezes, 31% de 0 a 5 vezes e 13% 15 ou 
mais vezes. 

A partir dos dados aqui apresentados e dos restantes que se encontram em 
Apêndice 7, que serviram para complementar e descortinar as opções dos partici-
pantes, podemos concluir que: grande parte dos participantes frequenta museus,  
exposições e/ou galerias com mais regularidade e frequência do que qualquer ou-
tro evento cultural, e frequentam esporadicamente eventos como teatro/cinema 
ou conferências e festivais. A baixa frequência em festivais e conferências pode 
dever-se à periocidade escassa desses mesmos eventos na área da cidade do Porto.

É de salientar que, de todos os participantes, só um não se diz atento e crítico 
à imagem gráfica das atividades culturais que frequenta. Todos os outros apresen-
tam uma postura crítica, mencionando suportes gráficos e opiniões próprias sobre 
o posicionamento do designer e as suas escolhas criativas. Citando o participante 
A, “é importante que a imagem gráfica transmita a mensagem da atividade cul-
tural (...), para isso considero que seja importante existir uma coerência entre os 
elementos gráficos utilizados e o conteúdo da atividade/evento”. 

Conhecimento na área do design gráfico e na comunicação gráfica de 
eventos culturais na cidade do Porto

Relativamente à expressão do design gráfico na cidade onde residem, 94% dos 
entrevistados consideram-se atentos. 

Na fase do teste de conhecimento da história do design gráfico apenas 50% 
responderam corretamente à pergunta de enquadramento de uma obra do univer-
so da história do design num movimento artístico. Na segunda pergunta sobre a 
história do design somente 56% dos entrevistados acertaram24.

Relativamente aos cartazes que os entrevistados se lembram de verem na ci-
dade do Porto no ano de 2019 são de salientar a forte referência aos da área do 
design – Cartaz da exposição Millenials – New Millenium Design –, da área da 
dança e expressão artística – DDD Fitei -, da área da arte contemporânea – Ex-
posição Joana Vasconcelos no Museu de Arte Contemporânea em Serralves –, na 
área do cinema – Porto Post Doc e na área da literatura – Feira do Livro do Porto. 

Esta pregnância visual verificada neste conjunto de cartazes pode-se justifi-
car devido à composição visual, sendo que todos, menos o cartaz do Museu de 
Serralves, apresentam composições e/ou cores fortes. Para além disso, é também 
de salientar o facto de corresponderem às áreas de eventos culturais de maior 
interesse e frequência dos entrevistados, pelo que podem ser eventos que tenham 
sido frequentados pelos mesmos.   

24 Este dado é interessante pois 69% 
dos entrevistados são da área do 
design, contudo muitos deles falharam 
esta pergunta.
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A avaliação

A avaliação dos participantes relativamente à sua literacia visual dividiu-se em 
três principais áreas: hábitos de consumo cultural, conhecimento da história do 
design gráfico, conhecimento da comunicação visual de eventos da cidade do Por-
to. Neste sentido, foram avaliados em quatro graus: Suficiente Menos, Suficiente, 
Boa e Muito Boa. 

A avaliação seguiu uma lógica dicotómica de avaliação dentro de área, sendo 
no fim colocadas as quatro avaliações de cada área e sendo conferidas a apre-
ciação final. Na área de hábitos de consumo cultural, se os participantes se mos-
trassem ativos em, pelo menos, duas das áreas (teatro e cinema; conferências e 
festivais; museus, exposições e galerias) tinham uma apreciação positiva.

Na área do design gráfico, para obterem uma avaliação positiva, tinham de 
responder corretamente a uma das perguntas. Na área do conhecimento da co-
municação visual de eventos na cidade do Porto, o participante tinha de conhecer 
pelo menos metade dos cartazes apresentados, ou seja seis, para ter uma aprecia-
ção positiva. 

A avaliação final era conferida nos moldes apresentados na Tabela 9 – Padrão 
de avaliação de literacia visual.

Tabela 9  
Padrão de 
avaliação de 
literacia visual.

Área 1 Área 2 Área 3 Avaliação

+ + + Muito boa

+ + - Boa

+ - - Suficiente

- - - Suficiente Menos

Neste sentido, foram avaliados com Muito Boa literacia visual 7 participantes, 
o que corresponde a 44%, 5 participantes com Boa literacia visual (31%) e 4 
participantes foram avaliados com literacia visual no grau Suficiente (25%). A 
nenhum participante foi conferido o grau de Suficiente Menos.
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análise e discussão – entrevista

Como descrito no capítulo 5.2.2 – Guião de Entrevista, a entrevista foi dividida 
consoante o número de sequências apresentadas, ou seja 5, mais uma parte para 
perguntais gerais. Neste sentido, para facilitar a leitura e o estudo dos dados, iremos 
dividir a análise em 6 partes. A ordem da análise corresponderá à disposição dos 
dados na tabela de análise - Apêndice 8 – Tabela de análise de dados da entrevista.

Parte I — Sequência 1, 1ª Série / Sequência 2, 2ª Série

Nesta sequência de cartazes, três experimentais e três modulares, 15 dos parti-
cipantes (93%) consideraram que a composição de pelo menos um dos cartazes 
os distraíam do conteúdo. Apesar disso, a maioria, 68%, tem uma preferência, 
dentro dos cartazes apresentados nesta sequência, por cartazes que têm uma com-
posição mais expressiva. Sendo que, o cartaz que mais é mencionado como fa-
vorito, dentro dos participantes que escolheram cartazes com composições mais 
expressivas, é o representado na Figura 39. 

Figura 39  
Cartaz de 
composição 
expressiva da 
Sequência 1, 1ª 
Série / Sequência 
2, 2ª Série.

25 Avaliação de 1 a 5, sendo que 1 
corresponde a pouco e 5 a muito.

26 Tradução livre: “Why is such a 
simple design so effective? Because 
the white background isolates the 
disc from everything around it, from 
the other posters, and because the 
disc itself is a form that the eye finds 
it hard to escape from. The eye is in 
fact accustomed to making its escape 
at the points or corners of things, at 
the head of an arrow for example. A 
triangle offers three escape routes, 
a square offers four. A circle has no 
corners, and the eye is forced to go 
round and round in it until it tears itself 
away with an effort.”

Na avaliação25, quanto ao grau de comunicação visual do cartaz eleito como 
favorito da série, os participantes tendem para uma avaliação de 4 valores. A 
maioria dos participantes mostra-se atento no decorrer da sequência, no sentido 
em que respondem corretamente ao número de eventos apresentados.

Bruno Munari (2008, p. 98) refere a tendência, por parte dos designers gráficos, 
de utilizar uma imagem redonda central para composições em cartaz por serem 
visualmente cativantes. Este facto é interessante por se relacionar com a preferên-
cia pelo cartaz da Figura 39, que apresenta uma composição tipográfica inserida 
numa figura redonda central. Este fenómeno é explicado, segundo Munari, pelo 
facto de o olho estar habituado a escapar para os pontos ou cantos das coisas e, 
como num círculo não há cantos, o olho encontra-se forçado a girar até se afastar 26 

 (Munari, 2008, p. 98). 
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Parte II  — Sequência 1, 2ª Série / Sequência 2, 1ª Série

Nesta sequência de cartazes, 3 experimentais e 3 modulares, 15 participantes (93%) 
mencionam que o cartaz que se lembram desta série em primeiro lugar é um cartaz 
expressivo. Destes 15 participantes, 67% mencionam o cartaz da Figura 40. Apenas 
dois participantes afirmam que os cartazes, de cariz experimental, que se lembram 
em primeiro não são um bom exemplo de comunicação, sendo que o participante 
I afirma “considerando a comunicação como um canal para levar a informação, eu 
diria que não. Perdi mais tempo a avaliar a estética dele do que a ver a informação 
nele contida. Não li, só apreciei”.

Figura 40  
Cartaz de 
composição 
expressiva da 
Sequência 1, 2ª 
Série / Sequência 
2, 1ª Série

Apesar da maioria dos participantes considerar os cartazes de cariz experi-
mental que se lembram como um bom exemplo de comunicação (86%), 53,8% 
considera que o cartaz de organização modular comunica melhor que todos os 
outros. Contudo, percebemos que há uma defesa pela comunicação visual não 
assentar só na organização, mas também numa imagem que seja apelativa. Desta 
forma, o participante Q refere que “há cartazes que eventualmente são mais fun-
cionais, mas não mais interessantes” a par do participante J que menciona “a nível 
de clareza de conteúdo claro que o último (referência a cartaz modular) funciona, 
mas enquanto imagem comunicativa o primeiro funciona melhor”. 

À pergunta de “como justifica as diferentes composições visuais nos cartazes 
com composições tipográficas mais arriscadas”, os entrevistados tiveram a ten-
dência de justificar com duas razões: a vertente autoral do designer e a intenção de 
ilustrar um conceito que traga o evento para o suporte comunicativo. 

Relativamente à justificação das composições tipográficas mais expressivas 
como uma vertente autoral podemos mencionar o participante H que refere que 
este tipo de postura compositiva “pode estar a mostrar um lado mais autoral ou 
artístico e desafiar o leitor”, e o participante J que menciona que “tem a ver com a 
linguagem do próprio designer, vemos a presença do designer, pelo menos na parte 
cultural,  com uma presença muito forte. O designer é também um autor e um ser 
sensível, de maneira que comunica também pela forma”.

Percebemos o posicionamento em relação à intenção de ilustrar um conceito 
através de algumas citações: o participante D vê “as composições visuais como 
uma forma de ilustrar o cartaz. Muitas vezes são utilizadas imagens que não 
acrescentam muito à comunicação visual e a composição tipográfica pode ser uma 
forma de contrariar isso”.
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Ainda sobre esta sequência é interessante perceber o destaque dado ao cartaz da 
Figura 40 por também ela significar uma exceção na panóplia de cartazes criados, 
pois é a única que apresenta uma forma tridimensional mais afirmada. 

Parte III  — Sequência 1, 3ª Série / Sequência 2, 4ª Série

Nesta sequência de cartazes, 3 experimentais e 3 modulares, todos os participantes 
mencionaram que pelo menos um dos cartazes o deixou confuso relativamente ao 
conteúdo. O cartaz mais mencionado, por 63% dos participantes, por causar essa 
confusão foi o cartaz representado na Figura 41, seguido do cartaz da Figura 42.   

Figura 41  
Cartaz de 
composição 
expressiva da 
Sequência 1, 3ª 
Série / Sequência 
2, 4ª Série.

Figura 42  
Cartaz de 
composição 
expressiva da 
Sequência 1, 3ª 
Série / Sequência 
2, 4ª Série.

Na avaliação quanto ao grau de comunicação visual do cartaz que causou obje-
ção ao conteúdo, os participantes tendem para uma avaliação de 2 valores, frisando 
que não consideram o cartaz como um bom exemplo de comunicação visual. 

Relativamente ao cartaz que se enquadraria na comunicação de uma peça de tea-
tro, não há um consenso do que pode ou não funcionar melhor neste sentido. Aqui, 
56% dos entrevistados opta por cartazes não expressivos. Contudo, parte deles men-
ciona cartazes expressivos como outra hipótese, pelo que os dados são inconclusivos. 

Nesta série, foi apresentado algum desagrado por dois dos cartazes apresenta-
rem problemas de leitura. O participante I diz que “o propósito não é comunicar, 
é chocar”. Não obstante, o participante J faz uma relação da forma compositiva 
do cartaz (Figura 42) com o conteúdo da peça tratada. Aqui percebemos que o 
contexto da pessoa observadora, o seu conhecimento em determinada área e a 
sua maneira de estabelecer pontes entre diferentes universos pode diferenciar a 
compreensão de um conceito que pode estar por de trás de um suporte gráfico.   

Parte IV — Sequência 1, 4ª Série / Sequência 2, 3ª Série

Nesta sequência, de 6 cartazes experimentais, os entrevistados mostraram uma 
tendência para escolherem como favorito dois cartazes em concreto - Figura 44 e 
Figura 43. Na avaliação, quanto ao grau de comunicação visual, do cartaz que es-
colheram como favorito, os participantes tendem para uma avaliação de 5 valores, 
frisando que consideram o cartaz como um bom exemplo de comunicação visual. 
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Figura 43  
Cartaz de 
composição 
expressiva da 
Sequência 1, 4ª 
Série / Sequência 
2, 3ª Série.

Figura 44  
Cartaz de 
composição 
expressiva da 
Sequência 1, 4ª 
Série / Sequência 
2, 3ª Série.

A maioria dos participantes (75%) mostra-se desatento, ou mais confuso, no de-
correr da sequência, no sentido em que responde incorretamente ao número de 
eventos apresentados. Este fenómeno pode relacionar-se com o facto de esta série 
só conter cartazes mais expressivos, o que pode gerar uma confusão e consequen-
temente levar a um maior tempo de processamento de informação. Também é de 
salientar que esta série, nas duas sequências, nunca foi mostrada no início, pelo 
que neste ponto os participantes já podiam apresentar algum cansaço. 

Os entrevistados enquadram este tipo de cartazes, com uma composição mais 
expressiva, na comunicação de eventos do setor cultural, mencionando: exposi-
ções, teatro e dança, literatura, cinema experimental e música. Na questão se-
guinte, o participante relaciona os cartazes expressivos com eventos reais. Neste 
sentido, permitiu-nos estabelecer a relação das áreas mencionadas com eventos 
específicos dentro das mesmas - Tabela 10.  

Através dos dados apresentados na Tabela 10, constatamos uma tendência 
para a relação do cartaz experimental ao setor cultural, nomeadamente a eventos 
de cariz alternativo. 

Não houve, no decorrer do processo, nenhuma referência a este tipo de cartaz 
ser uma possibilidade para a imagem de um evento de música clássica, por exem-
plo, ou até uma conferência numa área não pertencente às artes visuais. É de sa-
lientar que a amostra de participantes tem uma imagem comunicativa de eventos 
muito presente, que é a da cidade do Porto. Nesse sentido, é possivelmente mais 
fácil relacionar os cartazes expressivos a eventos do Teatro Nacional São João, 
que ao longo dos anos tem vindo a explorar essa área da composição tipográfica, 
do que a um evento na Casa da Música ou no Coliseu do Porto. 
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Tabela 10  
Relação entre área 
e eventos onde 
seria aplicável um 
cartaz expressivo.

Teatro e
dança

Área Evento

Exposições

Literatura

Cinema 
Experimental

Música

Exposição na Galeria Municipal do Porto

Exposição em galeria na cidade do Porto

Exposição Força da Forma/PDB

Exposição Centro Cultural de Belém

Feira do Livro do Porto

Ciclo de cinema no Cinema Trindade

Porto Post Doc

Cinemateca

Evento no espaço Maus Hábitos, Porto

Evento no espaço Pérola Negra, Porto

Evento no Teatro Rivoli

Peça de teatro no Teatro Nacional São João

Festival Dias da Dança

Parte V  — Sequência 1, 5ª Série / Sequência 2, 5ª Série

Nesta sequência, de 6 cartazes experimentais, os entrevistados mostraram uma 
tendência para escolherem como cartaz preferido o representado na Figura 45. 

Figura 45  
Cartaz de 
composição 
expressiva da 
Sequência 1, 5ª 
Série / Sequência 
2, 5ª Série.

Nesta fase da entrevista, é perguntado se identificam o conjunto de cartazes 
desta sequência, sendo que 15 participantes (93%) responderam positivamente. 
81% dos participantes disseram sentir dificuldade na leitura em pelo menos um 
dos cartazes da série, sendo que 46% afirma que, quando essa dificuldade lhes é 
causada, provoca desinteresse. Não obstante, os restantes participantes, citando o 
participante L, consideram que “causa interesse, dá-me mais curiosidade de con-
seguir concluir a leitura”. Também o participante O refere “o fator experimental 
não afasta, mas aproxima para tentar ler”. 
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É relevante relacionar a preferência dos participantes nas sequências constituí-
das só por cartazes experimentais - Figura 44 e Figura 45. Nestes dois cartazes, 
percebemos uma relação formal através da diagonal formada pela composição 
tipográfica - Figura 46. 

Figura 46 
Cartazes eleitos 
como favoritos 
nas séries 
experimentais.

Segundo Ellen Lupton (2011), a composição utilizando diagonais acarreta 
dramatismo e história, sendo que é a diagonal que, em alguns casos, faz com que 
a narrativa transmitida pelo cartaz se torne interessante. 

Neste sentido, a diagonal criada pelos dois cartazes funciona como um ca-
minho que guia o olhar de uma forma linear e inconsciente, o que pode tornar 
a experiência mais agradável para o leitor. Para além disso, esta diagonal integra 
o padrão de composição em “z”, que vai ao encontro de como os recetores da 
imagem leem imagens e textos: da esquerda para a direita, de cima para baixo. 

Parte VI  — Geral

Na fase final das entrevistas, foram colocadas perguntas sobre todas as séries, 
sendo que o cartaz que se destaca por surgir de forma imediata na memória, de 
todas as sequências, é o cartaz representado na Figura 40. Neste sentido, podemos 
fazer a relação com o facto de, como mencionado na Parte I desta análise, este 
ser o único da panóplia de 30 cartazes a apresentar de forma mais declarada o 
conceito de tridimensionalidade e, por isso, ter destaque. 

Os cartazes destacados pelos participantes pela dificuldade na leitura são os 
representados na Figura 41 e Figura 42. 

81% dos participantes consideram que os eventos que frequentam comunicam 
com uma imagem que se adequa ao mesmo. Da seleção dos 30 cartazes, aqueles 
que os entrevistados consideram que se enquadravam melhor no tipo de eventos 
que frequentam são os cartazes expressivos, sendo que só 19% menciona os car-
tazes modulares. 

A maioria dos participantes diz ter preferência por cartazes com composições 
tipográficas mais expressivas, contudo mostra uma preocupação com o meio de 
aplicação dos mesmos. O participante E menciona que prefere “o mais expressivo, 
mas claro, depende do que estamos a comunicar”. Também o participante S refere 
“os mais expressivos, mas depende da aplicação”.   
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Esta preocupação em enquadrar os cartazes expressivos em determinado seg-
mento parece-me um pouco limitadora. Os participantes nesta experiência nunca 
mencionam a aplicação deste tipo de cartazes para eventos, mesmo culturais, que 
divirjam daquilo que veem na cidade, que nos faz questionar se as opções de even-
tos onde são aplicáveis composições tipográficas expressivas no cartaz na cidade 
do Porto estão esgotadas. Na nossa perspetiva, não. 

Um exemplo, de aplicação de composição tipográfica em cartaz numa área 
não mencionada pelos participantes é na imagem gráfica, realizada pelo Studio 
Dumbar, da orquestra de música clássica Amsterdam Sinfonietta – Figura 47 e 
Figura 48. Esta exploração da composição tipográfica em meios até então não tra-
balhados pode trazer para o meio em questão novos públicos. No nosso ponto de 
vista, não se trata de não ser possível aplicar determinado design ou composição 
a determinado público, mas de contrabalançar as variáveis de modo a que consiga 
atingir o máximo de possíveis interessados. 

Figura 47  
Cartaz para a 
Amsterdam 
Sinfonietta pelo 
Studio Dumbar. 

Figura 48  
Cartaz para a 
Amsterdam 
Sinfonietta pelo 
Studio Dumbar. 
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O cartaz, ao longo do tempo, viveu e permaneceu no espaço físico: na rua, na 
parede, na cidade. O cartaz coexiste com a história da comunicação visual e teve 
o poder de se adaptar aos tempos. O cartaz de hoje pode ser visto também no 
espaço virtual, no qual realizamos esta experiência. 

Neste sentido, e de modo a aplicar os cartazes realizados para a experiência 
nos dois polos de comunicação atual – espaço virtual e espaço físico –, projetamos 
um objeto editorial de modo a trazer para a rua e para a cidade a experiência e 
os cartazes. 

O objeto editorial contém todos os cartazes utilizados na experiência, ou seja 
30, a par de uma breve descrição do projeto. O objeto foi inicialmente pensado 
para ter o tamanho de 50x70cm, contudo por constrangimentos de produção, 
optou-se por um formato mais reduzido - 32x22cm27. Optámos por um grande 
formato pois, para além de querermos trazer para o espaço físico os cartazes, am-
bicionávamos trazer para o espaço do editorial o conceito de cartaz e compilação 
do mesmo em tamanho aproximado do real. 

27  Esta opção por um tamanho 
maior justificar-se-ia por trazer para 
o objeto um jogo de escalas e 
dimensões exageradas que atribuiria 
um valor emocional acrescido à peça 
pois, neste objeto, não seria o livro que 
se regeria às regras das dimensões, 
como usualmente acontece, mas o 
cartaz. Não seria o cartaz a diminuir-
se para encaixar no livro, mas o livro 
a sair das suas dimensões standard 
para conseguir integrar o cartaz.

Figura 49 
Conjunto de 
objetos editoriais 
“With or Without 
You Grid”.



VI. A EXPERIÊNCIA
NO ESPAÇO FÍSICO

93

Figura 50 
Manuseamento 
do objeto editorial 
“With or Without 
You Grid”.

Figura 51 
Manuseamento 
do objeto editorial 
“With or Without 
You Grid”.
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Figura 52  
Spread do objeto 
editorial “With or 
Without You Grid”.

Figura 53  
Spread do objeto 
editorial “With or 
Without You Grid”.
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O cartaz é um fator democrático, criado para passar uma mensagem e por quem 
quer passar uma mensagem. Neste sentido, pensou-se em acrescentar ao objeto 
editorial o conceito de democratização. Esse objetivo foi alcançado através da 
opção destacável que o cartaz adquire em função do livro. Desta maneira, este 
objeto editorial não se torna um catálogo, mas um banco de imagens gráficas que 
qualquer um pode pegar e aplicar. 

Este objeto é um caderno de 68 páginas, impresso a preto e branco, e a sua 
encadernação é feita através de agrafo na espinha.

Figura 54  
Manipulação do 
objeto editorial 
“With or Without 
You Grid”.

Figura 55  
Pormenor picotado 
do objeto editorial 
“With or Without 
You Grid”.
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Figura 56  
Manipulação de 
cartaz integrante 
do objeto editorial 
“With or Without 
You Grid”.

Figura 57  
Manipulação de 
cartaz integrante 
do objeto editorial 
“With or Without 
You Grid”.
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CONCLUSÃO

Este projeto consiste numa investigação prática que pretende expandir o estudo 
da emoção para o design gráfico, nomeadamente o cartaz e a composição tipográ-
fica. Tem como objetivo entender como as grelhas de composição podem afetar o 
estado emocional na análise de um suporte gráfico, oferecendo uma ferramenta 
que documenta a experiência feita e as suas conclusões. Este projeto caracteriza-se 
por uma abordagem qualitativa quase-experimental com métodos de análise de 
avaliação indireta, sendo que é realizada uma avaliação da experiência de con-
sumo visual.

Durante a fase de revisão de literatura, foram sendo consolidados a definição 
de emoção no contexto científico, o estudo da mesma no âmbito do design, bem 
como a história da composição e todos os conceitos agregados à mesma. Ao logo 
da revisão, foram feitas investigações sobre a definição, história, tipologias, pro-
cessos e métodos de análise destas duas temáticas.  

A emoção é uma reação a um estímulo criado pelo ambiente circundante, pelo 
que pode gerar diferentes respostas dependendo desse estímulo. Considerando a 
comunicação visual e o design gráfico proporcionadores de um estímulo, foi na 
nossa ótica pertinente relacionar estas duas áreas. 

Neste sentido, foi importante perceber variáveis compositivas que pudessem 
causar diferentes estados emocionais. Tendo em conta que esta investigação se 
centra na variável da composição tipográfica, aprofundamos na investigação as 
nuances compositivas tais como a grelha, o tipo de letra, o corpo de texto e o 
alinhamento. A par disto, começamos a escolher métodos de análise de estados 
emocionais, aos quais surgiu o mecanismo EEG. 

No artigo apresentado na conferência Senses and Sensibility, em novembro de 
2019, explicamos o método de investigação que tínhamos, inicialmente, desenha-
do para responder aos objetivos deste projeto – Apêndice 2.  Este método centra-
va-se no uso de um headset EEG, como método de análise de estados emocionais, 
que monitorizava a resposta emocional das ondas cerebrais em tempo real (Peixo-
to & Amado, 2019). O EEG iria medir métricas de performance, tais como stress, 
foco, excitação, atenção e interesse (Peixoto & Amado, 2019).

Apesar disso, e devido à pandemia mundial provocada pelo vírus SARS-
-CoV-2, teve de ser criado um plano de contingência em que o método de análise 
não comprometesse a segurança e o incumprimento das regras do confinamento. 
Neste sentido, adotou-se o método de entrevista. Percebemos, com leituras poste-
riores, que também o método de avaliação The Self-Assessment Manikin (Bradley 
& Lang, 1994) podia ter sido uma boa opção para o regime online. 

Os resultados obtidos neste projeto corroboram práticas compositivas que se 
foram adotando no mundo do design do cartaz. Foi também interessante consta-
tar o poder que uma composição pode ter na memória visual do público: os car-
tazes com composições mais expressivas foram os mais mencionados no decorrer 
do diálogo, apesar de alguns participantes se identificarem mais por composições 
mais contidas e organizadas. 
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Na experiência, também se observou um preconceito relativamente à aplicação da 
composição tipográfica em diferentes setores que não o da cultura, sendo que grande 
parte dos participantes afirma que pessoas de fora do ambiente das artes visuais não 
iriam perceber algumas das nuances compositivas em determinados cartazes. 

Contudo, esta experiência foi crucial para perceber que, independentemente 
da literacia visual, um cartaz com uma composição mais expressiva tem mais po-
der ao nível da memória visual. Esse poder pode ser aplicado de forma equilibra-
da, na nossa perspetiva, em áreas não artísticas, como é o caso das ciências exatas.  
Esta abordagem pode suscitar mais interesse por parte de futuros participantes 
nesses eventos, havendo um grau de expressão que permita a legibilidade que até 
se relacione com temáticas dos mesmos.

A maioria dos participantes na experiência avaliaram positivamente os car-
tazes experimentais. Foi observada uma maior resistência aos cartazes com com-
posições mais expressivas nos participantes de áreas ligadas às artes. Como foi 
notório em alguns entrevistados, um indivíduo da área das artes pode estar sensí-
vel ao significado das práticas de composição tipográfica e não se relacionar com 
composições mais expressivas, enquanto que um individuo da área das ciências 
exatas, por exemplo, pode também estar sensível e relacionar-se com estas mes-
mas práticas. Desta maneira, devemos refletir sobre a carência da aplicação de 
composições mais expressivas em áreas não só ligadas ao ramo artístico.

Percebemos, no decorrer do projeto, que há inúmeras variáveis, dentro e fora 
do contexto do cartaz, que podem ser estudadas e que, decerto, darão um contri-
buto positivo no estudo do design. Futuramente, poderão ser criados métodos de 
avaliação que ultrapassem algumas das limitações tidas no decorrer do projeto.
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limitações e oportunidades  
de exploração futura

Não foi encontrada grande exploração da emoção no contexto do design gráfico. 
Neste sentido, esta investigação é um pequeno passo para um possível aprofunda-
mento da investigação das emoções no design gráfico e editorial. 

Com a necessidade de migrar a entrevista para o espaço virtual, vimo-nos cons-
trangidos no controle do ambiente em que o entrevistado se encontrava, bem como 
os estímulos visuais inesperados que criavam distração, como mensagens ou cha-
madas a meio da entrevista. Outra dificuldade foi o não controle da resolução do 
ecrã do participante que pode ter comprometido a experiência em algum momento. 

Para além destas limitações, é de salientar outras, tais como: a amostra sele-
cionada não ser mais diversificada, no sentido em que poucos participantes per-
tenciam a áreas fora das artes visuais; os cartazes não serem apresentados em 
tamanho real e o pouco controle no estado emocional.

Neste sentido, os próximos a envergar por este percurso podem atenuar estas 
dificuldades com sessões presenciais em ambientes controlados. Estas próximas 
investigações podem focar-se em analisar as emoções através de outros métodos 
de análise, como EEG, e, para além disso, procurar relacionar, com a emoção, 
outras variáveis do mundo do design gráfico.   
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diagrama da investigação desenvolvido antes da 
pandemia provocada pelo vírus sars-cov-2
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Instalação do 
participante 
num ambiente 
controlado.

Montagem do 
sistema EEG e 
verificação da 
qualidade do 
sinal detetado 
no programa de 
recolha.

Exposição de 
um conjunto 
de cartazes de 
forma sequencial 
aleatória e registo 
das medições, 
observação. 
Recolha da opinião 
do participante

Tratamento dos 
dados recolhidos 
na experiência e 
conceção de um 
objeto editorial 
com os dados 
e os cartazes 
desenvolvidos ao 
longo do projeto. Explicação 

do projeto e 
estabelecimento 
de uma baseline 
emocional. 

Preenchimento 
do questionário de 
avaliação de 
literacia visual.

Preparação

Experiência

Análise e 
tratamento 
de dados

1a Fase 2a Fase

Seleção dos 
participantes por 
conveniência 
e convite por e-mail.

Projeção dos cartazes 
com diversas 
composições 
tipográficas.

Marcação 
da sessão.
Envio do 
procedimento.

diagrama da investigação desenvolvido antes da 
pandemia provocada pelo vírus sars-cov-2
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e-mails enviados aos participantes da experiência

Email I 
        Convite

Boa tarde,

No âmbito do projeto “A Dimensão Emocional na Composição Tipográfica em 
Cartaz” para obtenção do grau de mestre em Design Gráfico e Projetos Editoriais 
pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto foi concebido uma expe-
riência que visa estudar a perspetiva do público face a cartazes com manipulações 
compositivas ao nível da tipografia. Este estudo tem por base uma série de en-
trevistas que irão estudar a opinião do entrevistado face a diversos cartazes com 
composições distintas. 

Neste sentido gostaríamos de solicitar a sua participação neste estudo através 
da marcação de uma sessão de entrevista. A sessão será em formato videocha-
mada, utilizando a plataforma Zoom, e terá a duração de aproximadamente 45 
minutos. 

Desta forma se estiver disponível para a participação neste estudo enviarei de 
seguida o procedimento da sessão e ao agendamento da sessão numa data ao seu 
agrado via e-mail.

A sua colaboração é essencial para levar a bom porto o meu projeto. 

Atenciosamente,
Irene Peixoto
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e-mails enviados aos participantes da experiência

Email II
       Envio do Procedimento e Informações Adicionais

Boa tarde, 

Como combinado nos primeiros e-mails trocados envio em anexo o procedimento 
da sessão. Gostaria de esclarecer que a sessão irá ser gravada para fins de investi-
gação e que toda a informação fornecida pelo participante no decorrer da mesma 
irá ser usada única e exclusivamente para o estudo. 

Neste sentido em anexo envio também o termo de consentimento, para assim 
que possível assinar e me enviar. 

A sessão decorrerá então amanhã dia X de Julho de 2020 pelas XXhXX na 
plataforma Zoom no seguinte link https://us04web.zoom.us/j/4634643510?pw-
d=ZFdCSzd6SGdTOGZ1aHQ3QUd2SldGdz09 .

Para a entrevista será necessário nada mais que: webcam e microfone opera-
cionais, rede de internet suficientemente estável para estabelecer uma videocha-
mada e, se possível estar num lugal isolado de fatores distratores (livre de ruídos 
sonoros e visuais). 

Atenciosamente, 
Irene Peixoto
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e-mails enviados aos participantes da experiência

Email III
      Envio de Recursos para a Sessão

Boa tarde, 

Como descrito no procedimento que enviei anteriormente, na segunda fase ocor-
rerá um questionário na plataforma Google Forms que, se possível será preenchi-
do por si no seu computador. Deste modo segue o link do respetivo questioná-
rio https://forms.gle/Bw3jpz76GUM9Rjb89 . 

Se não for possível responder no seu computador ao formulário optare-
mos pela partilha de ecrã do meu computador sendo que as respostas serão dadas 
em voz alta por si, preenchendo eu o questionário ao mesmo tempo. 

Até já,

Irene Peixoto
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questionário de literacia visual

Aviso Inicial
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questionário de literacia visual

Definição de Perfil
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questionário de literacia visual

Hábitos de Consumo Cultural
   Teatro | Cinema
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questionário de literacia visual

Hábitos de Consumo Cultural
  Conferência | Festivais
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questionário de literacia visual

Hábitos de Consumo Cultural
    Museus | Exposições | Galerias
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questionário de literacia visual

design gráfico    
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questionário de literacia visual

mensagem final
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procedimento enviado aos participantes 
da experiência

O presente documento serve para enunciar as diversas etapas que serão explora-
das no decorrer da entrevista que responde ao projeto “A Dimensão Emocional 
na Composição Tipográfica em Cartaz”. 

Esta entrevista terá lugar no espaço web utilizando a plataforma Zoom e será 
gravada para efeitos de investigação e toda a informação fornecida pelo partici-
pante no decorrer da mesma irá ser usada única e exclusivamente para o estudo. 
Deste modo, a entrevista divide-se em três partes:

1ª Parte
a. Início da vídeo chamada, verificação da qualidade do sinal e início da 
gravação de som e ecrã;
b. Entrega de atestado de consentimento assinado, anteriormente envia-
do por e-mail;
c. Explicação do projeto e respetivo procedimento e resposta a questões 
que o participante tenha sobre o mesmo.

2ª Parte
a. Preenchimento, por parte do participante, de um questionário na pla-
taforma Google Forms, que será enviado antes da sessão via e-mail;

i. O questionário tem a função de permitir estabelecer um perfil 
do participante fazendo questões sobre as suas habilitações li-
terárias, o seu consumo de atividades culturais e o seu contacto 
com design gráfico. 

3ª Parte
a. Início de partilha de ecrã para expor um conjunto de 30 cartazes de 
forma sequencial aleatória; 

i. Os cartazes serão apresentados em séries de seis sendo que na 
pausa de cada série serão feitas questões sobre a interpretação 
dos cartazes e a recolha da opinião do participante;

ii. Cada cartaz será projetado durante 8 segundos. 

Com a parte três terminada dá-se então o fim da sessão de entrevista. 



196

APÊNDICE 6
.

termo de consentimento



APÊNDICES 197

termo de consentimento

Caro(a) Participante, 

Venho por este meio convidá-lo(a) a participar na investigação realizada pela alu-
na Irene Beatriz Meireis Peixoto como parte do projeto de dissertação do Mestra-
do em Design Gráfico e Projetos Editoriais, vinculado à Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade do Porto, sob orientação do Prof. Dr. Pedro Manuel Reis Amado. 

A presente investigação tem como objetivo analisar a perspetiva do publico 
face a cartazes com manipulações compositivas ao nível da tipografia. Este estudo 
tem por base uma série de entrevistas que irão estudar a opinião do entrevistado 
face a diversos cartazes com composições distintas. Esta investigação conta com 
a partilha de informação, tal como habilitações literárias, área de estudo, parti-
cipações em eventos culturais, e interpretações e opiniões do participante sobre 
peças gráficas. Todos os dados individuais serão tratados de modo confidencial. 

A sua participação nesta investigação irá consistir na partilha da acima referi-
da informação e na resposta às perguntas relacionadas ao objetivo anteriormente 
descrito, assim como na autorização da utilização e publicação da informação 
partilhada e na gravação de vídeo e som da entrevista para fins de investigação. 

Os dados recolhidos serão utilizados nesta investigação e, na publicação dos 
resultados, que farão parte de um relatório descritivo bem como, possivelmente, 
de um livro impresso que visa o desenvolvimento do tema abordado. 

As seguintes entrevistas não terão qualquer custo ou compensação financeira, 
não obstante, a sua colaboração representa um contributo para a ampliação do 
conhecimento científico na área. 

Em qualquer momento, o participante poderá sempre tirar alguma dúvida e 
requerer a exclusão de alguma da informação fornecida. 

Obrigada pela colaboração, 

Irene Peixoto
irenebpeixoto@gmail.com  | tel. +351 964049325 

2020 

Declaro que entendi os objetivos da minha participação no projeto, e concordo 
em participar e autorizar a utilização e publicação dos meus dados, 

___________________________________
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Nome Idade Habilitações 
literárias

Qual a sua área 
de estudo/
trabalho?

Considera-se 
um consumidor 
de atividade 
cultural na 
cidade em que 
reside e/ou 
estuda?

Quais os 
segmentos 
culturais com 
que mais se 
identifica?

Consideras-
se atento à 
comunicação 
visual de 
eventos da 
cidade do 
Porto?

Frequentas 
com 
regularidade 
teatros/
cinemas ?

Se respondeu 
sim à pergunta 
anterior, com 
que regularidade 
frequenta este 
tipo de eventos?

Quando foi 
a última vez 
que participou 
em algum 
dos eventos 
nomeados 
acima? 

No ano de 2019, 
aproximadamente, 
quantas vezes 
teve presença em 
teatros/cinemas?  

Frequenta 
com 
regularidade 
conferências/
festivais ?

Se respondeu 
sim à pergunta 
anterior, 
com que 
regularidade 
frequenta 
este tipo de 
eventos?

Quando 
foi a última 
vez que 
participou 
em algum 
dos eventos 
nomeados 
acima? 

No ano de 2019, 
aproximadamente, 
quantas vezes 
teve presença 
em festivais/
conferências ?  

Relativamente 
à presença em 
conferências, 
quais são as 
áreas abordadas 
naquelas em 
que participa? 

Relativamente 
à presença em 
festivais, quais 
são as áreas 
abordadas 
naqueles em que 
participa? 

Vai com 
regularidade 
a exposições/
museus/
galerias?

Se respondeu 
afirmativamente 
à pergunta 
anterior, com que 
frequência o faz?

No ano de 2019, 
aproximadamente, 
quantas vezes 
foi a exposições/
museus/galerias ?  

Quando foi a 
última vez que 
visitou exposição/
museus/galerias?

Relativamente 
à última 
pergunta, 
qual foi a 
exposição/
museu/galeria 
?

Quando participa 
em qualquer tipo de 
atividade cultural tem 
em atenção a sua 
imagem gráfica e a 
pertinência da mesma? 
Isto é, considera-se 
crítico ao ponto de 
questionares se a 
imagem corresponde ao 
conteúdo da atividade 
cultural? Se sim, dê um 
exemplo.

Considera-se 
um cidadão 
atento à 
expressão 
do design 
gráfico e 
comunicação 
visual na tua 
cidade?

Reconheces 
estes 
cartazes 
de que 
movimento 
artístico? 

Em que 
década 
se insere 
este 
cartaz na 
história 
do design 
gráfico?

Qual destes 
cartazes 
presentes 
durante o 
ano de 2019 
na cidade 
do Porto 
reconhece?

Qual destes 
cartazes 
presentes 
durante 
o ano de 
2019 na 
cidade 
do Porto 
reconhece?

Qual destes 
cartazes 
presentes 
durante o 
ano de 2019 
na cidade 
do Porto 
reconhece?

Qual destes 
cartazes 
presentes 
durante o 
ano de 2019 
na cidade 
do Porto 
reconhece?

Hábitos 
regulares 
de consumo 
cultural |  
Reconhece 
a história 
do desgin 
gráfico | 
Reconhce pa 
comunicação 
da cidade do 
porto

Avaliação

D 23 Licenciatura Artes Plásticas Sim Música, Escultura, 
Pintura, Fotografia

Sim Sim Trimestralmente Fevereiro 0-5 Sim Trimestralmente Junho 6-10 Tipografia, 
Intervenção social

Música, Expressão 
artística

Sim Mensal 10-15 Março Museu Picasso Sim. Reparo nos cartazes, 
nos bilhetes de entrada, etc.

Sim Cubismo 60 C A, B, C A, C B, C  Sim | Sim | Sim Muito boa

E 24 Licenciatura Tipografia 
Interativa, 
Creative Coding, 
Design Editorial e 
Gráfico

Sim Música, Pintura, 
Fotografia, 
Design, Cinema, 
Literatura

Sim Sim Trimestralmente Cinema, no início 
do ano civil

0-5 Sim Trimestralmente Conferência 
TAAALKS 
online no mês 
de junho

6-10 Tipografia, 
Design Gráfico, 
Tecnologia, 
Animação e 
Design no Filmes

Cinema, Música Sim Mensal 6-10 Na semana passada MÁSCARAS 
(MASKS) e 
APESAR DE 
NÃO ESTAR, 
ESTOU MUITO 
de DIOGO 
JESUS na 
Galeria Municipal 
do Porto

Sim, tenho atenção aos 
formatos de comunicação 
(flyers, cartazes) e também 
ao design gráfico do 
espaço da exposição)

Sim Futurismo 90 A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C Sim | Sim | Sim Muito boa

G 22 Licenciatura Design de 
Comunicação

Sim Fotografia, 
Design, Video, 
Artesanato

Sim Não Anualmente Antes da 
Pandemia

0-5 Não 0-5 Tipografia, Design 
Gráfico, Fotografia

Música, Fotograifa Sim Semestral 0-5 No fim do ano de 
2019

Exposição 
dos tubarões 
no Museu do 
Jardim Botânico

Sim, Cartazes e/ou 
Panfletos

Sim Futurismo Não sei B A, B C B, C Não | Não | Sim Suficiente

H 24 Licenciatura Design Gráfico e 
Projetos Editoriais 

Sim Música, 
Fotografia, 
Design, Cinema, 
Ilustração

Sim Sim Depende das 
alturas, umas que 
vou mais outras 
menos, para não 
estar a exagerar, 
pelo menos 
trimestralmente 
vou!  mas aproveito 
também festivais 
ou eventos de 
curtas-metragens....

Acho que por 
volta de janeiro , 
fevereiro... short 
cutz, maus hábitos

6-10 Sim Mensalmente 6 ou 7 de 
Março. Não foi 
festival mas 
foi um evento 
chamado 
Farra, uma 
residência 
artística no café 
Au-Lait, que 
tem concertos, 
dj sets e 
instalações/
exposições. 

+15 Design Gráfico Música, Expressão 
artística

Sim Tento ir o máximo 
possível, agora que 
estou em Vila Real 
não tanto porque 
não há tanta oferta 
cultural, portanto a 
média talvez seja 
quinzenalmente. 

+15 Há 
aproximadamente 
duas semanas. 

“Masks” e 
“Apesar de Não 
Estar Estou 
Muito” (Diogo 
Jesus) na 
Galeria Municipal 
do Porto.

Sim, as imagens gráficas 
dos eventos convém 
traduzirem minimamente os 
conteúdos que vão mostrar, 
por exemplo o flyer da 
exposição do Diogo Jesus, 
estava uma peça gráfica 
muito bem concebida, 
que refletia o carácter da 
exposição como também 
funcionava como poster. 

Sim Modernismo 60 B, C A, B, C A, C A, B, C Sim | Sim | Sim Muito boa

I 31 Mestrado Design gráfico/ 
produto/ editorial/ 
interfaces 

Sim Música, Escultura, 
Fotografia, 
Design, Video, 
Cinema, Dança, 
Artesanato, 
ilustração 

Sim Sim Mensalmente Dezembro ou 
Janeiro - antes da 
pandemia corona

10-15 Sim Anualmente junho ou julho 
de 2019

0-5 Tipografia, Design 
Gráfico, Tecnologia

Música Não Anual 0-5 fevereiro ou março 
de 2019

Exposição de 
cartazes/posters 
na FBAUP

Sim. Tento avaliar a 
escolhas dos tipos de letra, 
dos recursos gráficos e 
dos princípios de design 
utilizados na composição

Sim Modernismo 60 Nenhum B C Nenhum Sim | Sim | Não Boa

J 23 Licenciatura Artes Plásticas Sim Música, Escultura, 
Fotografia, 
Design, Dança

Sim Sim Trimestralmente Fevereiro +15 Sim Quinzenalmente junho +15 Artes performativa, 
Fotografia, 
Arquitetura, Artes 
plásticas

Cinema, Fotograifa, 
Expressão artística

Sim Quinzenal +15 Julho “Promenade” do 
coletivo Lab.25 
no Instituto (Rua 
dos Clérigos, 
Porto)

Galeria Municipal do Porto 
(como um bom exemplo)

Sim Futurismo Não sei B A, B, C A, C B, C Sim | Sim | Sim Muito boa

K 34 Licenciatura Design Sim Música, Pintura, 
Fotografia, 
Design, Video, 
Cinema, Teatro, 
Literatura, Banda 
desenhada

Sim Sim Semanalmente Antes da 
Pandemia do 
Covid 19

10-15 Sim Semestralmente Outubro de 
2019

0-5 Design Gráfico, 
Fotografia, Bandas 
Desenhadas

Cinema, Música, 
Expressão 
artística, Bandas 
Desenhadas 
e Games. 
ComicCons e afins.

Sim Mensal 6-10 Setembro de 2019 A Força da 
Forma

Sim. A comunicação 
visual FIQ 2018, trabalhava 
com ilustrações de uma 
artista convidada que 
representava o dinamismo 
do evento. Além de a cada 
edição homenagear um 
artísta que constantemente 
contribui para o mercado 
de bandas desenhadas 
brasileiras. Criando uma 
metalinguagem entre atores 
que fortalecem o cenário 
de produção das BDs e 
usando-os para serem a 
linguagem do evento.

Sim Cubismo 90 B A A B Sim | Não | Não Suficiente

F 22 Licenciatura Direito Sim Música, 
Fotografia, 
Cinema, 
Literatura

Sim Sim Mensalmente Dezembro 0-5 Sim Anualmente Agosto 0-5 Música, Expressão 
artística

Sim Semestral 0-5 Agosto 2019 Bienal Vila Nova 
de Cerveira

Não Sim Modernismo Não sei B, C A, B A, C B, C Não | Não | Sim Suficiente

M 26 Licenciatura Design de 
Comunicação

Sim Música, Pintura, 
Fotografia, 
Design, Video, 
Cinema, 
Literatura

Sim Não 6 meses 6-10 Não 8 meses 6-10 Tipografia, Design 
Gráfico

Música Sim Mensal 10-15 Janeiro/Fevereiro 
2020

Da Luz e Das 
Sombras, 
exposição das 
obras de Manuel 
Lapa, na Casa 
do Design

Para mim é importante 
que a imagem gráfica 
transmita a mensagem 
da atividade cultural, e que 
seja o elo de ligação entre 
o evento e o “consumidor”. 
Para isso considero que 
seja importante existir 
uma coerência entre 
os elementos gráficos 
utilizados e o conteúdo da 
atividade/evento.

Sim Futurismo 60 B, C A, B, C A A, B Não | Sim | Sim Boa

L 23 Licenciatura Design de 
Comunicação 
(Principalmente 
Editorial)

Sim Música, 
Fotografia, 
Performace, 
Design, Dança, 
Teatro, Literatura

Sim Sim Mensalmente Devido à situação 
pandémica em 
vivemos, o último 
evento foi em 
Fevereiro

10-15 Não Janeiro 0-5 Design Gráfico Cinema, Música Sim Mensal 10-15 Março 2020 Exposição de 
Cartazes na 
FBAUP

Sim. Por exemplo, os 
cartazes comunicativos da 
exposição de Yoko Ono 
em Serralves, espalhas de 
momento pela cidade do 
porto.

Sim Futurismo 60 C A, B B B Sim | Sim | Não Boa

N 23 Licenciatura MDGPE Sim Música, 
Performace, 
Design, Video, 
Cinema, Dança, 
Teatro

Sim Sim Mensalmente 14/07 (cinema) 10-15 Não 1 ano +- 0-5 Artes performativa, 
Design Gráfico

Cinema Sim Mensal 10-15 4 meses +- não me lembro sim. Lembro-me por ex. dos 
posters e manuais de leitura 
(que por si já contrastam 
com uma folha de sala, 
pela escala) do TNSJ. 
(Penso que são feitos pelo 
studio dobra). Ou então o 
cartaz para o Balada de um 
Batráquio da Leonor Teles 
feito pela Oficina Arara

Sim Futurismo 60 A, B, C A, B A, C A, B Sim | Sim | Sim Muito boa

O 23 Licenciatura UX/UI Designer Sim Música, Pintura, 
Fotografia, Design

Sim Sim Semestralmente Aproximadamente 
8 meses

0-5 Não 0-5 Design Gráfico, 
Tecnologia

Música Sim Anual 0-5 Janeiro 2019 Harry Potter - 
the exhibition 
(Lisboa)

Sim. Procuro sempre 
perceber de que forma os 
meios de divulgação se 
enquadram ou adequam ao 
evento.

Sim Futurismo 60 A, B, C A, B, C B, C B Sim | Sim | Sim Muito boa

P 22 Licenciatura Direito Sim Música, Pintura, 
Fotografia, 
Performace, 
Video, Cinema, 
Literatura

Sim Sim Semanalmente Durante a 
quarentena 
interrompi, última 
vez que me lembro 
terá sido em 
março.

+15 Sim Quinzenalmente Março 6-10 Fotografia, 
Intervenção social

Cinema, Música, 
Artes circenses

Sim Quinzenal 10-15 Março Serralves Sim, dou sempre muito 
valor à imagem gráfica. 
Um exemplo será o 
Festival de Circo “Trengo” 
que acompanho desde 
há 2 anos no mínimo e 
cujos cartazes penso 
conseguirem trabalhar 
o nome/conceito do 
festival: “trengo”. Sendo 
que as figuras humanas 
têm sempre um traço 
um pouco desajeitado e 
livre. A imagem gráfica é 
não preconceituosa, livre 
e “amorosa” de alguma 
forma.

Sim Não sei 80 A, B, C A, B A, C B, C Sim | Não | Sim Boa

S 52 Doutoramento Design Sim Música, Design, 
Cinema, Dança, 
Literatura

Sim Sim Semestralmente Fevereiro 0-5 Sim Semestralmente Fevereiro 0-5 Tipografia, Design 
Gráfico

Sim Trimestral 6-10 Junho Museu de 
Serralves

Sim. Museu de Serralves. Sim Modernismo 60 B A Nenhum B Sim | Sim | Não Boa

Q 44 Doutoramento Design Sim Música, Pintura, 
Fotografia, 
Design, Cinema, 
Literatura

Sim Sim Trimestralmente Dezembro 2019 6-10 Sim Trimestralmente Maio 2020 6-10 Design Gráfico, 
Tecnologia, 
Intervenção 
social, Práticas 
pedagógicas, artes 
visuais

Música Sim Trimestral 6-10 Março 2020 Exposição de 
Cartier Bresson 
na Alfândega do 
Porto

Sim, observo sempre a 
imagem gráfica. Exemplo: 
última esposição a que 
fui de Cartier Bresson na 
Alfândega do Porto

Sim Futurismo 60 A, C A, B, C C B Sim | Sim | Sim Muito boa

R 22 Licenciatura Arquitetura e 
Urbanismo

Sim Música, Pintura, 
Fotografia, 
Design, Cinema, 
Teatro, Arquitetura

Sim Sim Trimestralmente Janeiro de 2020 0-5 Sim Anualmente Agosto de 
2019

0-5 Intervenção social Música Sim Trimestral 0-5 Fevereiro de 2020 Museu de Belas 
Artes de Sevilha

Sim, na exposição ÁLVARO 
SIZA - IN/DISCIPLINA- 
Serralves

Não Não sei Não sei A Nenhum C B Sim | Não | Não Suficiente

tabela de análise de dados 
do questionário de literacia visual
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tabela de análise de dados da entrevista

Participantes

D E F G H I J K L M N O P Q R S

Sequência atríbuída 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
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A compoisção de algum 
dos cartazes distraem do 
conteúdo? Sim Sim, o primeiro Sim, o cinco Sim, o último e penúltimo Sim, o primeiro Sim, o terceiro Sim, o cinco Sim, o último Sim, o último Não Sim Sim Sim

Sim “não digo isto 
no sentido negativo, 
distraiu no sentido 
positivo. Fiquei focada 
na imagem inicial. Sim Sim

Da última sequência qual 
o cartaz que prefere?

“Fiquei tão concentrada 
no último (um expressivo) 
que até me esqueci dos 
outros”

“Noto neste cartaz, o uso 
de Gestalt, possuí uma 
leitura fluída”

Indique de 1 a 5, sendo 
que 1 correpondente a 
pouco e 5 a muito, o grau 
de comunicação visual 
desse cartaz?

5 4 5 4 5 4 4 4 55 ou 4

4 - “apesar de demorar 
mais tempo”

4

3, “porque acho 
harmoniosos mas um 
bocado vazio, sem 
conteúdo e analogia” 4 5 4

Quantos eventos foram 
apresentados?

3 4 3 4 4 6 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2

3
 C

a
rt

a
z
e
s
 m

o
d
e
rn

is
ta

s
 +

 3
 C

. 
e
x
p
e
ri

e
m

e
n

ta
is

I 
- 

#
2

 /
 I
I 
- 

#
1

 S
é

ri
e

Desta última série qual é 
o cartaz que se lembra? 
Descreva-o 

“Faz-me lembrar a 
composição 3D, algo 
na moda no design 
atual”

“as formas são 
3D ficam mais na 
memória”

“pela diferença, não gostei 
particularmente”

Idenfica esse cartaz como 
um bom exemplo de 
comunicação ?

Sim, contudo “um que 
tinha Hamlet em cima, só” 
comunicaria melhor”

*Dúvida*, “ficou logo 
na memória, contudo 
travou a leitura. Mas 
considero BOM”.  Mas 
claro que aqueles 
mais modernistas são 
melhores.

Sim, contudo percebo 
que haveria melhores 
opções a esse nível. 
(Refere que o Bovary 
está escrito ao 
contrário) Não.

No meu gosto pessoal 
sim, contudo noto que 
os modernistas em 
termo de legíbilidade são 
efetivamente melhores.

Não, “considerando a 
comunicação como 
um canal para levar a 
informação, eu diria que 
não. Perdi mais tempo 
a avalivar a estética 
dele do que a ver a 
informação nele contida” 
“Não li só apreciei”

Sim, “se bem que 
demorei algum tempo 
para ler o título, mas 
como gostei da forma 
estive com mais 
atenção.”

Sim, “criou uma 
hierarquia fácil de 
comunicar” Sim Sim

Sim, “apesar de ter 
demorado mais tempo a 
ler o que estava escrito, 
(nem me lembro de qual 
era a peça)”

Sim, “são os que eu 
mais GOSTEI. Podem 
não comunicar logo as 
coisas mas prendem 
mais “

Sim, “percebe-se 
quem faz parte do 
evento, quem está 
na peça, por isso 
sim. Perco tempo a 
olhar para para as 
composições mesmo 
que me provoquem, 
desde que tenham 
um conceito.”

Sim, tem uma imagem 
central muito apelativa 
e os conteúdos 
infromativos parecem 
bem organizados 
Há cartazes que 
eventualmente são 
mais funcionais mas 
não mais interassantes”Sim Sim

Se não, qual da última 
série seria um bom 
exemplo. (No decorrer do 
díalogo, mesmo que me 
apontassem o favorito 
como um bom exemplo 
o que fiz foi questionar 
se havia algum com 
uma comunicação ainda 
melhor) 

“É mais imediato porque 
não tem tantos recursos 
visuais. Quando reduz 
um fator reduz também 
o tempo de leitura dele”

“A nivel de clareza de 
conteúdo, claro que 
o último p.e. funciona 
mas enquanto 
comunica enquanto 
imagem o primeiro 
funciona melhor”

Prefiro os mais simples.Este comunicaria melhor 
“o facto de o outro ter uma 
figura tão forte central pode 
distraír do resto contudo acho 
que continua a comunicar 
bem, mas em todo caso este 
comunica melhor sim”

Como justifica as 
diferentes composições 
visuais nos cartazes com 
compoisções tipográficas 
mais arriscadas?

“Eu vejo como uma 
forma de ilustrar o 
cartaz, muitas vezes são 
utilizadas imagens que 
não acrecentam muito à 
comunicação visual e a 
compoisção tipográfica 
pode ser uma forma de 
contrariar isso. Contudo 
também pode distrair”

“A tentativa de explorar 
e dar personalidade 
ao cartaz.” “Dar mais 
expressividade, ilustrar 
um conceito”

“O designer tem 
de fazer esse 
manuseamento entre 
a expressão artítitca 
dele e a ilegibilidade do 
cartaz. Pessoalmente, 
eu acho que se a 
informação estiver 
pouco legível mas isso 
tiver um bom conceito, 
eu não me importo e 
talvez até aprecie”

“Advém de algo intecional, 
contudo como alguém 
que vê o cartaz pela 
primeira vez foco-me na 
confusão e não no resto 
da informação”

“Pode mostrar um lado 
mais autoral ou artístico e 
desafiar o leitor”

“Depende do propósito 
e do que o poster está 
atentar comunicar. 
Se existir a relação do 
conteúdo com o que 
está a ser informado, 
então é isso. Ou então 
pode ser prender a 
atenção para depois 
ler a informação mais 
detalhada”

“Tem haver com a 
linguagem do próprio 
designer e agora 
vemos a presença do 
designer, pelo menos 
na vertente cultural, 
com uma presença 
muito forte. O designer 
é também um autor 
e um ser sensível de 
maneira que comunica 
também pela forma”

“Depende sempre 
do caso mas acho 
que só é válido até 
ser fácil de perceber”

“Na área artística é 
bastante normal haver 
essa expressão, agora 
se falarmos de algo 
mais cientifico, por 
exemplo não vejo 
os participantes a 
gostarem disso” 

“É mais interessante fugir 
às regras, porque apesar de 
haver um elemento menos 
perceptível não quer dizer 
que esteja a apagar o resto 
da informação. É bom num 
cartaz haver um elemento que 
se destaca do resto, assim 
sabemos que tem uma coisa 
que fica na memória”

“Compromete a 
legibilidade imediata mas 
ao mesmo tempo é muito 
mais apelativo para quem 
está a olhar”

“Eu interpreto a forma 
como cada cartaz está 
representado pelo 
conteúdo das obras/
eventos”

“Eu perco tempo a 
olhar para os cartazes, 
normalmente tenho 
essa atençao face aos 
cartazes de diversas 
entidade promotoras 
da cidade. Eu olho 
para o cartaz como 
um obra de arte vejo 
ali interesse e algo 
artístico. Gosto de 
desvendar o conceito 
e a ideia, perceber o 
porquê da escolha.”

“Parto sempre do 
principio que o cartaz 
tem uma função e 
essa função é passsar 
uma mensagem. O 
facto de poder ter um 
ilustração que até se 
torne algo ilegível não 
quer dizer que ele 
não seja funcional se 
a dado momento ela 
nos for apresentada. 
Contudo, um cartaz 
completamente ilegível 
nao considero de todo 
funcional.”

“É preciso arranjar um 
pouco de equílibro porque 
quando é demasiado 
orgânico acaba por 
confundir um pouco a 
mensagem e acho que 
o objetivo de um cartaz, 
sobretudo um cartaz 
citadino é estar num 
carro e num autocarro e 
conseguirmos ler e captar 
a informação chave”

“Acho que há dois tipo 
de cartazes expressivos: 
os que fazem isso e 
conseguem fazer bem, 
porque fazem quase uma 
desconstrução em que 
captam a atençao do 
observador e consegue 
transmitir a mensagem e 
ai a função do cartaz está 
cumprida; depois há quem 
o faça sem sucesso, e ai 
sim há um ineficácia de 
comunicação” 
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Algum destes cartazes 
o deixou confuso, sem 
perceber do que se 
tratava?

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim. Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Se sim, qual? “Neste caso, propósito 
não é comunicar é 
chocar”

“Não causa 
desinteresse”

“Desta série prefiro os mais 
simples porque efetivamente 
os restantes tiram a leitura. 
Para nós do mundo artítico é 
talvez mais fácil ver o que está 
para lá daquela composição.”

“Mas percebi do que se 
tratava”

“Pareceu-me só 
um exercício de 
composição que 
se podia aplicar em 
qualquer outra coisa”

Indique de 1 a 5, sendo 
que 1 correpondente a 
pouco e 5 a muito, o grau 
de comunicação visual 
desse cartaz?

3 2 1 5 3,5 / 2,5 2

2 | 4 - 4 por encontrar 
uma referência com a 
história 1 2 2,5 4

3,5 “na minha perspetiva 
comunica bem contudo 
na perspetiva de 
pessoas não designers 
pode ter mais dificuldade 
em comunicar” 2

2 “porque eu não 
consigo ler a peça, na 
minha opinião tinha de 
ser revisto de modo 
a perceber qual era a 
peça” 2|3 1

Consideras esse cartaz 
um bom exemplo de 
comunicação? Não, “porque tem de ser 

algo mais instantâneo”
Não Não

Sim, “porque apesar de 
me deixar confusa a 
compoisção causou-me 
interesse”. Não Não Não Não Sim Não Sim Sim Não Não Não Não

Qual dos cartazes 
se enquadraria na 
comunicação de uma 
peça de teatro?

Apontados por questões de 
legibilidade

Referência com a 
história.

“Trás umas formas confusas 
e dramáticas o que pode 
representar as próprias 
personagens.” 

“Tendo em conta as 
pessoas que podem 
frequentar teatro”

Nenhum “Mas com melhorias ao 
nível do nome da peça”

“Não quero deixar passar a 
mensagem que só o regular 
funciona”
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Da última sequência qual 
o cartaz que prefere?

“Esta sequência foi 
um extase. A cada 
cartaz que passava 
a composição mexia 
comigo.”

Indique de 1 a 5, sendo 
que 1 correpondente a 
pouco e 5 a muito, o grau 
de comunicação visual 
desse cartaz?

5 5 4 4 4,5 4 ou 5 5

5 “por uma razão 
pessoal” - por uma 
metáfora visual” 44 ou 5 5 5 4 5 5 5

Idenfica esse cartaz como 
um bom ou mau exemplo 
de comunicação de 
eventos?

Sim, “contudo há um 
melhor” (círculos). “o cartaz 
precisa de uma certa 
leveza e de ser de rápida 
leitura” Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom

Bom, porque são 
diferentes mas também 
são bastante claros. Bom Bom Bom Bom

Quantos eventos foram 
apresentados?

3 3 3 3 4 6 3 3 2 3 3 3 4 4 5 4

Este cartazes 
enquadrariam-se na 
comunicação de que tipo 
de eventos? . 

Sim, tipo “Serralves” ou 
as “Exposições lá da 
faculdade” - Exposições/
Galerias e Peças de Teatro

Teatro/ Concertos 
de Jazz e Blues/ 
Exposição

Eventos Culturais/ 
Teatro/ Mostras de 
Cinema/Conferências 
de design/Exposições 
de arte

Música/Conferências 
Design

Eventos culturais/ 
exposições/ feiras do livro/ 
concertos

Literatura/Textil/
Exposições (No contexto 
Porto, “vejo na cidade 
do Porto muito esse 
tratamento ao nivel da 
compoisção para falar 
sobre eventos de arte”)

Teatro/Exposições/
Conferências

Peça de teatro/ 
festivais de música/
exposição

Teatro/Exposições/
Festivais de Música/
Cinema Experimental/
Dança

Exposições de arte ou 
fotografia/Feiras do livro/ 
concurso de cinema / produto 
algo não muito comercial 

Concertos/Teatros

Peças de Teatro/
Expoisções/Festivais de 
Música

Teatros/cinema/ 
literatura - “coisas 
mais eruditas”

Culturais, Teatro, arte, 
“segue a linha aqui do 
Porto” 

Conferências/Exposições 
de design/ Peças de teatro Setor cultural

Dá um exemplo de 
um evento cultural que 
conheças e que poderia 
ser apresentado com um 
dos cartazes desta última 
série dizendo qual.

Exposição em Serralves 
ou mesmo exposição 
nas Belas-Artes. “um 
público específico não são 
cartazes para estarem 
ligados à comunicação em 
massa”

Expoisção Anuário na 
Galeria Municipal do 
Porto

(Qualquer cartaz) Porto 
Post Doc

Teatro Rivoli Festa Popular Galeria na cidade do 
Porto 

(Qualquer um) Ciclo de 
conferências da casa 
da arquitetura / DDD

Expoisção Força da 
Forma.

Cinemateca Lisboa Pérola Negra Festa nos Maus Hábitos Festa nos Maus Hábitos

Ciclo de cinema no 
Trindade

Feira do Livro do Porto

Exposição CCB

Espetáculo do Teatro 
Nacional
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Da última sequência qual 
o cartaz que prefere?

“Simples e eficiente” 2,4,5,6 “Achei os outros 
desinteressantes, mais 
frageis achei muito mais 
sólidos e consistentes os 
primeiros. A composição 
é mais harmoniosa. Nos 
outros como a escala 
é menor acaba por se 
vonfundir com a otutra 
informação. Para mim é um 
problema de escala”

Identifica este tipo de 
cartazes a algum sector 
da cultura específico?

Teatro (TNSJ)/ Expoisções 
Arte Contemporânea

Dança/Teatro/
Exposições 

Arte/Design Exposição de arte/Teatro/
Música

Teatro/Entertenimento Não Sim, Teatro/Arte 
Contemporânea

Recital de Poesia / 
Teatro

Arte Artes plásticas/Teatro Música Teatro/Cienma/Arte/
Música

Teatro/Cinema “Aqui 
parece que o nome 
vive por ele” 

Teatro/Leituras Não só a um é 
perfeitamente adptável a 
muitos 

Teatro/exposições

Qual foi a peça que sentiu 
mais dificuldade na 
leitura? em quê?

Sim Sim Sim Não senti Sim Sim “Não se percebe 
quando começa e 
acaba”

Não senti Não senti

Essa dificuldade provocou 
algum desinteresse por 
parte do cartaz e mesmo 
pelo evento em si?

Não Não Sim, talvez
Não, até me cativou no 
sentido do desafio do olhar

Sim, “apesar de gostar 
do dinamismo tem de 
haver uma ordem dentro 
do caos”

Secalhar no quotidiano 
sim. 

Sim

Não, até acho que 
causa interesse dá-me 
mais curiosidade de 
conseguir concluir a 
leitura

Não causa desinteresse, 
continuo a achar uma 
peça interessante com um 
interpretação que diverge de 
pessoa para pessoa

“Acho que há uns 
segundos de ahar 
interessante e tentar ler, 
mas se apesar de algum 
tempo a olhar e não 
encontrar nem perceber 
a informação, acaba por 
causar desinteresse”

“Se causasse eu 
acho que não, na 
minha opinião o fator 
experiemental não 
afatsta mas aproxima 
para tentar ler”

Sim provoca, u 
mcartaz que eu 
não goste provoca 
desinteresse pelo 
evento

Sinto curiosidade até 
certo ponto se for muito 
difícl acabo por desistir” Sim

Sim, “há até probabilidade 
de abondono, de o olhar 
não focar e não encontrar 
mais informação. Quando 
há interesse, há esse 
interesse inicial e o interesse 
secundário : o interesse 
inicial é espontâneo, e 
pode fazer com que o leitor 
permaneça ou abandone 
- importante o impacto 
visual. A questão de escala 
também é importante cria 
um sequencia no ritmo de 
leitura”

G
e
ra

l

De todos os cartazes que 
viste qual é o que te vem 
rapidamente à memória?

No geral, qual foi o cartaz 
que porpocionou mais 
dicifuldade na leitura?

Sim, e a dificuldade 
causou desinteresse.

Sim, sendo que alguns 
efetivamente provoram 
desinteresse

Dirias que tens 
preferencia por aqueles 
cartazes que estavam 
mais organizados, e que 
não intereferiam com 
a mesagem a passsar 
ou aqueles que eram 
mais expressivos na 
compoisção?

Preferência pelos cartazes 
mais expressivos na 
compoisção 

Mais expressivo, mas 
claro que depende 
sempre do que  
estamos a comunicar

Balanço entre os dois 
mas com um toque de 
expressividade. Se for 
algo muito conceptual e 
não der para perceber 
de todo qual é o evento, 
não, julgo que perde o 
propósito comunicativo 
do cartaz. 

Mais organizada e 
hierarquizado

Depende do contexto

Prefiro um mix dos dois, 
contudo sempre mais 
contido

Depende do contexto 
mas prefiro o equilíbrio. 
Às vezes quando se 
priveligia mais a forma 
que o conteudo às 
vezes sim perco a 
atençao e assim poder-
se-à dizer que não 
gosto tanto.

Organizados, prefiro 
um cartaz que 
mantenha a ordem 
mas a não ser tão 
tradicional por isso 
a minha escolha 
do texto alinhado a 
meio da página

Organizados, po causa 
do espaço vazio

Mais “expressivos”. As duas 
últimas ´series foram as mais 
interessantes para mim.

Tenho preferência pelos 
mais expressivos, desde 
que se encontre alguma 
organização.

“Gosto dos mais 
experimentais”

“Se eu tivesse de 
escolher entre 
organizado e 
desorganizado 
eu escolhia 
desorganizado, mas 
se assim fosse tinha 
de trabalhar um 
objetivos artístico”

“Eu tenho muita 
curiosidade, tenho 
preferecncia por todos, 
eu vejo os cartazes 
como se fossem um 
quadro, não estou à 
procura de tirar logo a 
mensagem, só depois 
é que faço essa triagem 
de perceber ou não “

Os mais organizados 
dão a sensasção mais 
de editorial mas os mais 
dinâmicos prendem mais 
e acho que são mais 
apelativos.

Os mais expressivos, mas 
depende da aplicação.

De acordo com os 
eventos que frequentas 
achas que a imagem 
gráfica se adequa ao 
mesmo?

Algumas das vezes não. Em geral sim, contudo 
Às veze sé preciso 
“investigar” para 
perceber a relação entre 
a imagem comunicativa 
e o evento

 Sim Sim

Sim Sim

Alguns sim, mas 
acho que na maioria 
dos casos entram 
em modas e que 
não se preocupam 
tanto com a 
comunicação visual 
mas com a moda. 

Depende, alguns sim 
mas outros regem-se 
muito pela imagem 
institucional. 

Depende do caso, mas no 
geral encontra-se sempre 
relação. Sim Sim

Sim, vejo muitas 
parecenças entre eles, 
diria que é um estética 
que se implementou.

Geralmente sim. Já 
houve casos que eu 
não gostei ou não 
entendi.

Sim Geralmente sim

Da seleção de cartazes 
que viu, qual é aquele que 
facilmente se enquadrava 
melhor com os eventos 
que frequenta

Os mais básicos não 
nível “hardcore” de 
expressividade.

Festivais de música Música | Dança | Teatro

Os mais expressivos 
essencialmente

Um que conjugue o 
experiemental com o 
fator leitura

Todos na verdade,

Todos mais expressivos 
mas a eventos mais 
dedicados a literatura. Os mais dinâmicos

Muitos, uma mistura de 
expressivos e organizados

tabela de análise de dados 
da entrevista
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