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Resumo

Com a revolução tecnológica e expansão da televisão, Marshall McLuhan fala 
dos meios de comunicação como uma extensão do nosso corpo que afeta o 
nosso comportamento. Ao trabalhar num contexto oficinal, a mensagem terá 
um valor ligado à manualidade e a métodos tradicionais de impressão.

O enquadramento teórico desta investigação incide sobre o design do século 
XX, com destaque para o simbolismo pós-modernista, até o aparecimento do 
computador como ferramenta de trabalho. Com o objetivo de ligar outras áreas 
científicas ao design editorial, a questão da arquitetura está presente como 
uma hipérbole sobre forma e comunicação que um objeto assume.

O meu objetivo, uma vez que “o meio é a mensagem”, será de diminuir a 
utilização do computador, para que não haja apropriação da mensagem por 
um meio digital. É possível separar o método analógico do digital e defender 
vantagens em ambos, mas em design deve-se ter em conta que a escolha entre 



um processo analógico ou digital é um factor parte da própria mensagem. 
Cada meio tem as suas próprias características, por conseguinte os seus efeitos 
no receptor serão específicos. 

A componente prática que resulta desta investigação tem como ponto de partida 
diminuir as ferramentas digitais que são normalmente hoje usadas em design 
editorial e produção gráfica. O projeto é desenvolvido dentro de uma metodologia 
oficinal que passa por aprender as ferramentas analógicas de trabalho, os 
materiais de produção gráfica e as técnicas de impressão. A minha abordagem 
num contexto oficinal é voltar a trazer simbolismo na produção gráfica, segundo 
a ideia pós-moderna de aumentar a comunicação na mensagem. Marshall 
McLuhan explica que o determinismo tecnológico tem apropriado a comunicação 
como um sistema singular, algo que está de acordo com a utopia que os 
modernistas combatiam. O computador oferece vantagens e sentido prático 
de escolher fontes tipográficas e editar imagens facilmente, no entanto o objetivo 
deste projeto é encontrar técnicas analógicas de produção gráfica. Trabalhar 
num contexto oficinal de técnicas de impressão, proporciona opções de trabalho 



que permitem a reprodução de códigos da linguagem, texto e imagem, anulando 
a necessidade de recorrer ao computador. A técnica de serigrafia de foto-
reprodução e o sistema de multiplicação das cores, permite entender a lógica da 
pintura e aproxima a minha vontade de aprender técnicas plásticas. Trata-se de 
uma componente pedagógica para afastar o computador. A comunicação gráfica 
é composta por códigos da linguagem, texto e imagem. Por serem ferramentas 
essenciais ao design de comunicação, surge a necessidade de criar um design 
de tipos móveis, caracteres e letras romanas em madeira, para reprodução de 
texto, podendo ser uma impressão com recurso a prensa de gravura.
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Abstract

With the technological revolution and expansion of television, Marshall McLuhan 
speaks of the media as an extension of our body that affects our behavior. By 
working in a workshop context, the message will have a value attached to the craft 
and traditional printing methods. 

The theoretical framework of this research focuses on the design of the twentieth 
century, with emphasis on postmodern symbolism, until the appearance of the 
computer as a work tool. In order to link other scientific areas to editorial design, 
the issue of architecture is present as a hyperbole about form and communication.

My aim, since “the medium is the message”, will be to decrease the use of the 
computer, so that the message is not appropriated by a digital medium. It is 
possible to separate the analog method from the digital and to defend advantages 
in both, but in design it must be taken into account that the choice between 



an analog or digital process is a factor part of the message itself. Each medium 
has its own characteristics, therefore its effects on the receptor will be specific.

The practical component that results from this research has as a starting point 
to diminish the digital tools that are normally used today in editorial design 
and graphic production. The project is developed within an official methodology 
that goes by to learn the analog tools work, the materials of graphic production 
and the techniques of printing. My approach in a workshop context is to bring 
back symbolism to the graphic production, according to the postmodern idea 
of   increasing communication in the message. Marshall McLuhan explains that 
technological determinism has appropriated communication as a singular system, 
something that is in accordance with the utopia that the modernists were fighting. 
The computer offers advantages and practical sense to choose typographic fonts 
and edit images easily, however the aim of this project is to find analog techniques 
of graphic production. Working in a workshop of printing techniques provides 
work options that allow the reproduction of language codes, text and image, 
eliminating the need to use the computer. The technique of photo-reproduction 



serigraphy and the multiplication of colors, allows to understand the logic 
of painting and approximates my desire to learn plastic techniques. It is a 
pedagogical component to push away the computer. Graphic communication 
is composed by codes of language, text and image. Because they are essential 
tools in graphic communication, the need arises to create a design of movable 
types, characters and Roman letters, for text reproduction, being able 
to be a print, using engraving press.
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Introdução

O termo inglês “design” vem do latim “designare”, que em português significa 
designar. É aplicado como um processo metodológico em diferentes áreas 
científicas para referir a concepção de um objeto ou uma ideia. Se algo é 
designado, logo está ligado a uma função. Para qualquer design é essencial 
que haja sucesso na sua concepção e que cumpra a ideia para que está 
indicado. Por exemplo, o design de comunicação dedica-se a melhorar a 
criação de mensagens e a sua transmissão ao público. Se a mensagem não 
chegar corretamente ao leitor, por falta de conhecimento dos códigos ou uma 
interpretação errada, os objetivos de design falham e o objeto não cumpre 
a função designada. Mesmo que design e desenho provenham da mesma 
etimologia, os seus significados, e as profissões de designer e desenhador, são 
diferentes. Desenho e ilustração também evoluíram os seus significados para se 
distinguirem, mas ambas envolvem um processo de design em que se pretende 
resolver um exercício, querendo mostrar uma ideia. A partir do final dos anos 40, 
o conceito de design ligou-se ao editorial para melhorar a legibilidade gráfica 
de livros e revistas, e permitir uma melhor funcionalidade do objeto. 



Funcionalidade é a característica essencial no design. Ao contrário do que 
algum público pensa, design não é um objeto estético que toma características 
decorativas. Se uma cadeira não servir para sentar ou se um livro não tiver 
páginas, então são outra coisa… Alguns objetos não assumem funcionalidade 
e são peças de carácter contemplativo e/ou de estudo. Os livros de artista são 
um destes exemplos, pois são colocados em museus e o seu manuseamento é 
limitado para manter a sua preservação. Alguns livros de artista não têm páginas 
e assemelham-se mais a uma escultura de um livro, tendo por vezes um peso 
e fragilidade que não o tornam funcional.

Design é um conceito presente no século XXI na vida das pessoas de diversas 
formas, desde a nossa comunicação e troca de informação, aos objetos 
funcionais e tecnologia que utilizamos. Design social é um termo que enquadra 
a ética. O conceito de design exerce uma força importante para o futuro da 
humanidade, hoje a área de design estendeu-se a um modo de vida, optando 
pela ecologia, a responsabilidade social, e boa cidadania.



Design começou com representações figurativas no Alto Paleolítico e período 
Neolítico (35000 aC - 4000 aC), como por exemplo as pinturas rupestres de 
Lascaux e Altamira nas regiões do sul de França e Espanha, respetivamente. 
Estes registos, ainda antes do início da escrita, introduzem o estudo da 
comunicação visual. Um exemplo de pintura rupestre é uma imagem introdutória 
em disciplinas de desenho, ilustração e infografia. 

Imagens de animais eram desenhadas e pintadas nas paredes de antigos canais de água 
subterrânea ocupados como refúgio por homens e mulheres pré-históricos. O pigmento talvez fosse 
espalhado a dedo pelas paredes, ou com um pincel fabricado com espinhos ou juncos. Esse não foi 
o começo da arte como a conhecemos. Foi, mais precisamente, a alvorada das comunicações 
visuais, porque essas primeiras figuras foram feitas para sobrevivência e com fins utilitários e 
ritualísticos. A presença do que parecem ser marcas de lanças nos flancos de alguns desses 
animais indica que eram usadas em ritos mágicos destinados a obter poder sobre animais 
e sucesso na caçada.
MEGGS, Philip B. History of Graphic Design, (4th edition) Ed. Wiley. Revised by Alston W. Purvis, 
Cosacnaify, São Paulo, 2005 (p.19)

A área do design editorial é composta pela ilustração, a tipografia, a fotografia, 
e outros códigos visuais que melhoram a narrativa textual. Uma vez que há vários 



idiomas e alfabetos no mundo, um designer gráfico deve encontrar formas que 
auxiliem o texto e que aumentem a carga da mensagem. O uso de ilustrações 
e fotografias melhoram a experiência do leitor por ser uma interpretação rápida 
do assunto. É essencial que haja um trabalho por parte de tradutores para que 
a mensagem não seja entregue limitadamente ao público que conhece o idioma 
original. Actualmente, um dos principais códigos é a língua inglesa, escrita 
no alfabeto romano. É o principal código linguístico usado em publicações de 
jornais e livros, no entretenimento de massa e o idioma utilizado na diplomacia 
e relações internacionais. A sua aprendizagem é essencial no acesso a mais 
informação e no diálogo entre pessoas de diferentes nacionalidades.

Desde que a tecnologia digital faz parte do cotidiano, tanto o processo digital 
como o analógico é defendido por parte de muitos autores e designers. Existe 
hoje uma ponte que permite trabalhar em ambas partes. Tanto as ferramentas 
informáticas imitam um estilo analógico, como as técnicas de impressão de 
gravura e serigrafia têm tanto rigor que parecem um processo industrial, sem 
observação de erros. O facto de poder haver erros num processo analógico 



é o que torna as suas potencialidades ilimitadas. Um processo analógico significa 
que todas as partes são decididas por comparação entre elas, dependentes da 
decisão de um cérebro humano, de uma pessoa com sensibilidade e emoção. 
Num processo analógico é normal que surjam erros, pois requer conhecimento 
de técnicas que só com a experiência se pode adquirir, tal como o desenho e a 
pintura. Passar pelos erros é necessário para conhecer os materiais e explorar 
as suas opções, porque pelo caminho aparecem problemas inesperados que 
muitas vezes resultam em algo positivo. Um método analógico significa que 
uma ideia A irá tornar-se B, pois haverá factores surpresa pelo caminho que 
farão parte de um resultado final que não se pode adivinhar, sendo avaliados 
e decididos por um agente. No caso de um computador, que funciona por 
código binário, são as regras da matemática que mandam o resultado. Como 
as ferramentas digitais não fazem erros, só se poderá ir de A para A. Por detrás 
daquilo que vemos no computador está um código que contém toda a informação, 
portanto a existência física depende da sua produção. Nunca poderemos ter 
a matriz na mão nem existe o original, uma vez que o digital pode ser editado 
facilmente. Claro que, o resultado final impresso pode ser surpreendente, 



graças à qualidade da produção gráfica, que pode usufruir das técnicas 
analógicas da gravura. Mas mesmo assim não será um objeto com as 
características de um processo analógico se houver ajuda de máquinas 
automáticas e computadores. A impressão e o tipo de papel irão decidir 
se o objeto quer assumir o processo digital e industrial ou revelar um 
carácter artesanal.

A produção gráfica focaliza-se na tecnologia das variadas técnicas de impressão. 
Algumas das técnicas analógicas são demoradas, minuciosas e sem resultados 
instantâneos, ao contrário de outros processos muito industrializados com uma 
maior velocidade de impressão, não pondo em causa a qualidade mas sim os 
valores manuais em falta no processo. Um designer gráfico tem que conhecer 
os vários processos de impressão, desde serigrafia a impressão offset, para 
poder saber aplicá-los. No entanto, algumas técnicas de impressão requerem 
uma maior experiência e conhecimento técnico que vem com anos de prática em 
trabalho oficinal. Por não fazer parte do processo de impressão da maioria das 



publicações, a gravura tem-se afastado do design editorial e ganhou o 
sua própria área científica de investigação. Dentro das variadas técnicas 
de gravura, a serigrafia é uma técnica ligada tanto ao design editorial por 
ser um processo rápido de impressão, como uma técnica artística e meio 
para o desenho e a ilustração.

Durante as últimas duas décadas de evolução do computador e ferramentas 
informáticas, a disciplina de design gráfico já tem o seu processo em grande 
parte feito por meios digitais. Algo que o público já está habituado a sentir 
nas publicações de livros, revistas e jornais, é a falta de técnicas artesanais, 
principalmente hoje com o formato digital disponível no mercado, que se tem 
tornado útil para muitos leitores e um meio de comunicação que necessita 
de menos recursos, uma vez que não há impressão em papel.

After three thousand years of explosion, by means of fragmentary and mechanical technologies, the 
Western world is imploding. During the mechanical ages we had extended our bodies in space. Today, 
after more than a century of electric technology, we have extended our central nervous system itself in a 
global embrace, abolishing both space and time as far as our planet is concerned. Rapidly, we approach 



the final phase of the extensions of man — the technological simulation of consciousness, when the 
creative process of knowing will be collectively and corporately extended to the whole of human society, 
much as we have already extended our senses and our nerves by the various media. Whether the 
extension of consciousness, so long sought by advertisers for specific products, will be “a good thing” is 
a question that admits of a wide solution. There is little possibility of answering such questions about the 
extensions of man without considering all of them together. Any extension, whether of skin, hand, or foot, 
affects the whole psychic and social complex.
McLuhan, Marshall, Understanding Media: The Extensions Of Man, New York: McGraw Hill, 1964, MIT 
Press, 1994

Determinismo tecnológico é a teoria sobre a relação entre tecnologia e sociedade 
que tenta explicar fenómenos. De acordo com Marshall McLuhan a tecnologia é 
considerada como a causa principal das mudanças da sociedade. A denominada 
sociedade de massa emerge graças a uma industrialização progressiva dos 
caminhos-de-ferro, revolução do comércio e difusão de valores como liberdade e 
igualdade. Na década das auto-estradas da informação, nos anos 60, o sociólogo 
Marshall McLuhan referiu a sua visão sobre a comunicação social e os mass 
media em livros como A Galáxia Gutenberg ou Understanding Media.



Aldeia global é um termo que McLuhan utiliza para descrever o espaço de 
aproximação entre as pessoas que a tecnologia trouxe, uma questão que está 
cada vez mais presente. Com a invenção do telemóvel e da internet, a aldeia 
global está formada e temos a sensação de estarmos ligados com o mundo, 
mas na verdade está a causar um isolamento social cada vez maior. Marshall 
McLuhan argumenta que a tecnologia e qualquer meio alteram a percepção 
humana da mensagem, daí a expressão “o meio é a mensagem”.





Estado da Arte

Durante os anos 60, supermannerism e supergraphics apareceram para 
descrever rupturas com o design moderno. O termo supermannerism foi usado 
inicialmente por defensores do movimento moderno purista para descrever 
o trabalho de jovens arquitetos cujo vocabulário formal envolvia mudanças de 
escala e no contexto da Pop-Art. No final dos anos 60, a aplicação do design 
gráfico à arquitetura em projetos ambientais de grande escala ampliou os 
conceitos formais do estilo tipográfico internacional. Nomeadamente, Barbara 
Stauffacher Solomon que estudou design gráfico na Escola de Design de 
Basileia, foi convidada para decorar o interior do grande condomínio Sea Ranch 
em 1966, na Califórnia, projetado pelo arquiteto Charles W. Moore. Adicionou, 
às paredes e aos tetos, cores e formas elementares em composição com tipos 
de letra sem serifa, que transformaram a totalidade do espaço. Supergraphics 
tornou-se o nome popular para as formas geométricas esmagadoras de cores 
alegres, letras gigantes em Helvetica e pictogramas enormes deformando 
paredes, curvando arestas a escorrer da parede até ao chão e que atravessavam 



o teto. Valores psicológicos, bem como decorativos, eram abordados à medida 
que os designers criavam formas para animar a “aborrecida” arquitetura e 
trazer vitalidade e cor ao ambiente construído. Os arquitetos pós-modernistas 
defendiam um estilo ornamentado, a complexidade e formas exageradas e 
caracterizavam a arquitetura modernista como aborrecida. Robert Venturi também 
ficou conhecido pela citação Less is a bore que contraria a citação do arquiteto 
modernista Mies van der Rohe, Less is more. Tanto o nome supergraphics como 
a ideia capturaram a imaginação do público; em 1970 supergraphics estavam 
a ser usados em sistemas de identificação corporativa, design de interiores para 
lojas e boutiques e para revitalizar espaços em fábricas e escolas, promovendo 
maior desenvolvimento do design gráfico com a arquitetura.

Nos anos 1970, muitos acreditavam que a Idade Moderna se arrastava para 
o seu final na arte, no design, na política e na literatura. As normas culturais 
da sociedade ocidental eram esmiuçadas e questionava-se a autoridade das 
instituições tradicionais. O pluralismo crescia à medida que as pessoas 
passavam a contestar doutrinas subjacentes ao modernismo. A busca 



permanente de igualdade pelas mulheres e minorias contribuía para um clima 
crescente de diversidade cultural, a exemplo do que faziam a imigração, o 
trânsito internacional e a comunicação global. Pontos de vista estabelecidos eram 
desafiados por aqueles que buscavam corrigir a parcialidade e a distorção no 
registo histórico. A consciência social, económica e ambiental do período levou 
muitos a acreditar que a estética moderna não era a mais relevante na emergente 
sociedade pós-industrial. Pessoas de muitos campos adotaram o termo 
pós-modernismo para expressar um clima de mudança cultural. Entre elas 
arquitetos, economistas, feministas e até teólogos. De modo vago e desgastado, 
pós-modernismo tornou-se a palavra da moda no último quartel do século XX.

No design, o pós-modernismo significava o rompimento com o Estilo Internacional dominante 
desde a Bauhaus. Nadavam contra a corrente, ao desafiar a ordem e a clareza do design moderno, 
particularmente do design corporativo. […] As formas e a terminologia do pós-modernismo possuem 
significado político e social, expressando atitudes e valores da sua época e conquistou forte 
sustentação entre a geração de designers surgida nos anos 1970. Talvez o Estilo Internacional tenha 
sido tão meticulosamente refinado, explorado e aceito que o contragolpe era inevitável. As referências 
históricas, a decoração e o vernáculo eram desdenhados pelos modernistas, enquanto os pós 
modernos utilizaram esses recursos para expandir a gama de possibilidades do design.
MEGGS, Philip B. History of Graphic Design, (4th edition) Ed. Wiley. Revised by Alston W. Purvis, 
Cosacnaify, São Paulo, Brasil, 2005 (p.600-601)



Como resposta ao racionalismo suíço, Wolfgang Weingart questionou a ordem 
e a nitidez tipográfica do estilo internacional e pouco a pouco foi desenvolvendo 
experiências tipográficas e exploração da forma e do espaço. Em meados dos 
anos 70, quando dirigiu a sua atividade para a impressão offset, começou a 
afastar-se de projetos unicamente tipográficos e adotou novas técnicas com base 
em colagens, padrões e explorações cromáticas. Outro exemplo no design gráfico 
muito semelhante a esta ideia é a capa que Dan Friedman criou para a revista 
Typografische Monatsblätter em 1971, que caracterizou como “manifesto visual 
por uma tipografia mais inclusiva”; as letras tornaram-se objetos que se movem 
no tempo e no espaço urbano.

No livro Learning From Las Vegas é analisada a cidade de Las Vegas como um 
fenómeno de comuni--cação arquitetónica. The Srip, a principal avenida de Las 
Vegas, é a arquitetura de comunicação sobre o espaço, conseguida através de 
formas e sinais que existem num espaço vasto e em constante velocidade. Deste 
modo, o assunto do livro não é a arquitetura como forma mas sim o símbolo como 
espaço arquitetónico. Este é conhecido como um dos textos mais importantes 



de arquitetura pós-modernista e por sinal Robert Venturi é um dos maiores nomes 
desta corrente artística. O manifesto de arquitetura Learning From Las Vegas, 
traz uma pesquisa revolucionária que discute o simbolismo na arquitetura com 
base no estudo de uma estrada repleta de estruturas luminosas. Os autores 
criticam a arquitetura moderna que consideram como dogmática, e procuram 
aprender com a paisagem existente e a arquitetura comercial, “feia e banal” da 
cidade de Las Vegas. É um texto sobre a criação de significado na arquitetura 
e de como o próprio edifício se torna símbolo.

The Post-Modern Age is a time of incessante choosing. It’s an era when no orthodoxy can be adopted 
without self-consciousness and irony, because all traditions seem to have some validity. This is partly 
a consequence of what is called the information explosion, the advent of organized knowledge, world 
communication and cybernetics. It is not only the rich who become collectors, eclectic travellers in time 
with a superabundance of choice, but almost every urban dweller. Pluralism, the ‘ism’ of our time, is both 
the great problem, and the great opportunity…
JENCKS, Charles.  What is Post-Modernism? , St. Martin’s Press, New York, 1986 (p.19)

Charles Jencks desenvolveu muitos textos críticos sobre arquitetura moderna 
e pós-moderna. É importante perceber que todo este contexto de excesso na 
arquitetura pós-moderna que Jencks refere, nasce como resposta à arquitetura 



moderna. Durante a primeira metade do século XX, diversos pioneiros da 
arquitetura modernista como Mies van der Rohe, Gropius e Le Corbusier, criaram 
regras muito claras sobre uma nova arquitetura, que lutava contra o ornamento 
do estilo eclética e o Arts and Crafts, e que utilizava somente formas puras, 
o mais lineares e planas quanto possível.

Robert Venturi, sendo um dos maiores arquitetos supermaneiristas, quando 
olhou para a vulgar paisagem urbana de outdoors, letreiros luminosos e edifícios 
comuns, viu uma intenção comunicativa e recomendou aos designers que 
aprendessem com o esplendor hiperbólico de lugares como Las Vegas. Venturi 
via o edifício não como uma forma esculpida, mas como componente do sistema 
ambiental e urbano. Uso incomum e justaposição de escala foram livremente 
adicionados ao seu vocabulário arquitetónico. Venturi vê a comunicação gráfica 
e as novas tecnologias como ferramentas importantes para a arquitetura; a sua 
proposta para o Football Hall of Fame apresentava uma gigante placa luminosa 
que seria visível a quilómetros de distância.



Em Learning From Las Vegas, os autores criticam a subvalorização pela 
arquitetura mais comercial e a dependência excessiva da ciência, da tecnologia 
e de uma arquitetura espacial futurista paralelamente à arquitetura das décadas 
dos anos 10’ e 20’ (9). Graças ao manifesto futurista de Marinetti desencadeou-
se uma vaga de arquitetos futuristas como Antonio Sant’Elia e Mario Chiattone 
que apresentaram os seus trabalhos na exposição Nuove Tendenze em Milão 
em 1912. Mais tarde Sant’Elia e Marinetti criaram um dos mais importantes 
manifestos de arquitetura futurista, o Manifesto dell’arquictetura Futurista, 
que prolongou o estilo para outros arquitetos. 

Para os autores, Learning From Las Vegas poderia oferecer uma lição de 
simbolismo arquitetónico e de comunicação que seria uma ruptura  ao heroísmo 
do modernismo e do individualismo, que segundo os autores estava perdido, 
desadequado e em grande parte implícito ao industrialismo. É citado o desejo 
de Le Corbusier em reconstruir Paris exatamente da maneira que os arquitetos 
temiam. A Carta de Atenas, manifesto criado em 1933, é um código de princípios 
gerais que previa a supressão do traçado das cidades baseado em ruas 



e quarteirões e sugeria uma divisão de áreas segundo quatro funções (habitar, 
trabalhar, circular e recrear). Este manifesto foi um importante texto sobre 
arquitetura modernista que pretendia instalar uma doutrina muito rígida na 
cidade de Paris e ainda por mais acabar com parte do centro histórico da capital 
francesa. O arquiteto modernista, que possui o espírito da geometria, da evolução 
do homem, além do uso dos caminhos retilíneos e uso da teoria do classicismo, 
deveria ser carregado de sinais e símbolos de outras épocas. Difunde a alta e 
a baixa cultura e concentra-se no simbolismo, nas virtudes sociais e culturais. 
A arquitetura torna-se assim uma comunicação através do espaço contrariando 
a forma no espaço.  Apesar de aplicar as regras do classicismo, Le Corbusier 
criticava a cópia de estilos passados pois acreditava que cada tempo teve 
o seu próprio estilo e que só se estaria a criar uma reconstrução ilusória. 

À semelhança de Learning From Las Vegas, Rem Koolhaas escreveu um 
manifesto sobre a cidade de Nova Iorque intitulado, Delirious New York que 
caracteriza a cidade como “mundo fantástico” sem sentido do real. Documenta 
a relação simbiótica entre a cultura da metrópole e da arquitetura a que deu 



origem, embora este livro argumenta muitas vezes que foi a arquitetura a gerar a 
cultura. Tanto Nova Iorque como Las Vegas foram estudadas como uma explosão 
contemporânea de crescimento urbano e de transformação que surge através 
da economia e fatores sócio-políticos. 

Las Vegas, nascida no deserto de Nevada, sempre foi local de diversão e 
assumiu-se como uma cidade de ilusões, um local de passagem e uma zona 
hedonista. Las Vegas é estudada como exemplo de persuasão de arquitetura 
com uma combinação de formas, estilos, pastiche, arquitetura e paisagem, onde 
a estrada encarna a dificuldade de inclusão. Os espaços simbólicos de Las Vegas 
são definidos pelos hotéis com nomes exóticos e o ambiente que se manifesta 
com luz colorida. A eficácia com que o espaço é definido é esmagadora, o 
aparecimento de enormes volumes virtuais sem estrutura aparente é habitual 
e a variedade e criatividade das técnicas de iluminação é cada vez mais 
inovadora. Algo interessante nesta cidade é ter sido criada linearmente e os 
pontos de interesse serem todos avistados ao longo da estrada a uma certa 
distância. A nível urbanístico, é uma cidade que se organiza ao longo da avenida 



principal e nela vão emergindo uma série de hotéis que acabam por ter todos 
uma estrutura idêntica: sinais publicitários, zona de estacionamento automóvel 
e os edifícios. Las Vegas criou a sua comunicação a partir dos enormes sinais 
arquitetónicos que estão à beira da estrada construídos com base em “the bigger 
the better” e apelam ao hotel ou casino escondido na parte de trás depois de um 
vasto parque de estacionamento. Learning From Las Vegas considera que estes 
sinais substituíram de certa forma o edifício e tornaram-se no símbolo de resorts 
como o Sahara, o Stardust ou o Riviera. Tal como Le Corbusier mostrava nos 
seus projetos, Las Vegas criou o seu espaço com base na comunicação em vez 
da forma como espaço.

A arquitetura dos edifícios que suportam os sinais é propositadamente feia e 
aborrecida, podendo mesmo ser caracterizados como “barracões”. Cada placa 
é diferente, mas eles partilhavam certas características, como a sua localização, 
tamanho e ângulo para a estrada. Cada sinal possui símbolos retirados de outra 
época que foram personalizados. Venturi contempla esta falta de inovação, que 
chama de “old words with new meanings”. Os autores concluíram que toda 



a arquitetura pode ser classificada como “A Decorated Shed or A Duck” - 
“The $10,000 building with the $100,000 sign”. Eles descrevem a arquitetura 
funcional como aborrecida, neutra ao ponto de ser difícil de recordar, mas que 
tem uma superfície complementar com símbolos e ornamentos, cuja função 
é evocar várias respostas emocionais. O Renascimento está cheia destes 
exemplos... O outro tipo de arquitetura, The Duck, é um edifício que se reduziu 
em importância em comparação ao seu sinal que tornou-se a própria mensagem. 
Atribuiu-se este nome por honra ao drive-in  “The Long Island Duckling” que é 
efetivamente um edifício em forma de pato. Jim Heiman escreveu um livro sobre 
a excêntrica arquitetura de estrada estilo “The Duck” que percorre a paisagem 
da América do Norte desde que surgiu o automóvel. O livro California Crazy 
and Beyond  está repleto de restaurantes estilo drive-in, motéis, postos de 
gasolina e muitos outros comércios em forma de cachorro-quente, animais, 
aviões, entre outras anomalias arquitetónicas.



Durante os anos 60 até inícios de anos 70, surgiram vários ateliers de arquitetura 
de vanguarda que pretendiam ser um manifesto e uma visão para o futuro. 
Estes ateliers trouxeram uma perspetiva de novas cidades que parecem que 
só por si têm vida. As ideias dos estúdios que se seguem, à semelhança de 
Las Vegas, trazem-nos cidades que não param, estão em constante movimento, 
parecem fabricar a sua própria energia, e talvez podemos afirmar que Las 
Vegas, aos olhos de uma cidade tradicional é uma vanguarda. O Archigram, 
que dominou a vanguarda arquitetónica neste período com a sua visão para um 
futuro tecnocrático inspirado pela pop, graças a um grupo de jovens arquitetos 
em Londres. Entre eles, Ron Herron do estúdio Walking City, que propôs 
a construção de grandes estruturas de robótica móvel, com a sua própria 
inteligência, que podem circular livremente pelo mundo, movendo-se para onde 
quer que fosse necessário os seus recursos ou as capacidades de fabrico. 
E ainda Plug-in City, Peter Cook criou um modelo de cidade que está sempre 
em reconstrução, podendo-se adicionar ou retirar partes de edifícios, como 
se fossem peças independentes. Também ligado à Pop, estabeleceu-se 
o Independent Group em Londres entre 1952 e 1955. Este, composto por artistas 



de diversas áreas, queria contrariar a cultura modernista e introduzir conceitos 
novos como mass culture. É hoje considerado o precursor do movimento 
Pop-Art em Inglaterra e nos E.U.A. O Superstudio foi um atelier fundado em 
1966 em Florença por Adolfo Natalini e Cristiano Toraldo di Francia e foi um 
dos que fez parte do movimento radical de arquitetura no fim da década de 60. 
É reconhecido pelo seu trabalho na arquitetura conceptual, nomeadamente 
a obra de 1969, Continuous Monument: An Architectural Model for Total 
Urbanization. Por fim, o Archizoom Associati foi um estúdio de design fundado 
em 1966, em Florença, tinha uma equipa que criou muito bons trabalhos 
de design, arquitetura, e visões urbanas em grande escala que ainda continuam 
a inspirar trabalhos contemporâneos. O maior projeto do Archizoom é o 
“No-Stop-City”; uma das visões mais enigmáticas e radicais sobre a cidade 
do futuro, sem limites, artificialmente iluminadas e climatizadas. Para usar e 
preencher a superfície contínua da “No-Stop-City” o Archizoom concebeu móveis 
multifuncionais e roupas para os moradores do ambiente altamente artificial.



A cidade é um discurso, e esse discurso é efetivamente uma linguagem: a cidade fala para os 
seus habitantes, falamos da nossa cidade, a cidade onde vivemos, simplesmente por habitá-la, 
por atravessá-la, por observá-la.
BARTHES, Roland, A aventura semiológica, Edições 70, Lisboa, 1985.

Roland Barthes, sobre semiologia e urbanismo, argumenta que uma cidade 
é uma estrutura de sinais, tenta aplicar significado a paisagens urbanas e 
encontrar a possibilidade de “semiologia urbana”. Venturi compara Las Vegas 
a uma praça romana. Em Roma, todos os caminhos vão dar à praça, em Las 
Vegas todos os caminhos vão dar à principal avenida que atravessa a cidade 
de Las Vegas, The Strip. Unicamente foi alterada a escala, de um espaço para 
peões para um lugar para os automóveis. A praça renascentista foi fortemente 
ornamentada com comunicação e símbolos trazidos do passado. Da mesma 
maneira, os outdoors que revestem as estradas de Las Vegas, inspirados no 
Arco do Triunfo romano, tornam-se arquitetura como propaganda feita para 
ser lida a 90 km/h. Venturi chama este processo de associação “From Rome 
to Vegas and back to Rome again”.



A semiologia é a ciência geral dos signos, o filósofo americano Charles Peirce 
prefere chamar semiótica, como o “estudo dos modos como o homem percebe 
o que o rodeia”. Comunicar em sociedade envolve a troca de informação através 
de códigos verbais, linguagem falada e escrita, e linguagens não verbais como 
a expressão corporal. As teorias da comunicação no caso de Ferdinand Saussure 
centram-se no domínio da linguística. Saussure estabelece que a unidade mínima 
de qualquer sistema de linguagem é a forma. Um sistema estruturado 
de sinais, que forma um significante ao estabelecer comunicação num 
determinado contexto. A relação entre significante e significado é estabelecida 
por alguém que possui a capacidade de reconhecer um padrão organizado. 
Para Saussure um signo é a união dos dois elementos significante e significado, 
porque sem significante não há significado. Os signos, por si não significam nada. 
A noção de significado é um aspeto importante da comunicação e linguagem.



Learning from popular culture does not remove the architect from his or her status in high culture. 
But it may alter high culture to make it more sympathetic to current needs and issues.”(...)” We look 
backward at history and tradition to go forward; we can also look downward to go upward. And with 
holding judgment may be used as a tool to make later judgment more sensitive. This is a way 
of learning from everything.
VENTURI, Robert, BROWN, Denise Scott, IZENOUR, Steven, Learning from Las Vegas, MIT Press, 
Cambridge, 1982 (p.3) 

Os artistas de Pop-Art como Edward Rucha, Andy Warhol e Roy Lichtenstein, 
surgiram dos atelier de publicidade dos anos 50 com novas ideias para a arte. 
Usavam a cultura de consumo, como a banda desenhada, a fim de rejuvenescer 
a arte. Utilizando técnicas como a litografia, a fotografia, a serigrafia, a colagem 
e uma metodologia nova de pintura. Graças aos processos de design e à 
vantagem da reprodutibilidade de técnicas analógicas editoriais, tornaram a arte 
um produto de maior consumo. Andy Warhol chamava ao seu estúdio 
The Factory, um espaço de trabalho onde colaborava com uma nova indústria 
de pintura, serigrafia, fotografia e cinema. Edward Ruscha utilizava a tipografia 
como código de comunicação em diversos meios artísticos. Foi um artista 
conceptual na área entre o design e a pintura.



Usando a história da arte e do design gráfico, das pinturas do Renascimento às histórias de banda 
desenhada, como repertório formal e conceptual, os artistas do Push Pin parafraseavam livremente 
e incorporavam uma multiplicidade de ideias a seu trabalho, muitas vezes transformando esses fontes 
ecléticas em formas novas e inesperadas. O génio singular de Glaser é difícil de ser classificado, 
pois no curso de várias décadas ele “reinventou-se como uma força criadora” pela exploração de 
novas técnicas e motivos gráficos. Durante os anos 1960, criou imagens utilizando figuras planas 
contornadas por linhas finas de nanquim, adicionando cores pela aplicação de películas adesivas 
coloridas. Este estilo quase esquemático de desenho ecoava a iconografia sintética da banda 
desenhada, o sinuoso desenho curvilíneo dos arabescos persas e art nouveau, a cor chapada das 
gravuras japonesas e dos recortes de Matisse, além da dinâmica da arte pop. Como outros designers 
gráficos cujo trabalho captava e expressava as sensibilidades de seu tempo, Glaser foi amplamente 
imitado. Somente a sua capacidade de manter um fluxo constante de soluções inovadoras, unida 
à incansável exploração de diferentes técnicas, impediu que fosse consumido pelos seguidores.
MEGGS, Philip B. History of Graphic Design, (4th edition) Ed. Wiley. Revised by Alston W. Purvis, 
Cosacnaify, São Paulo, Brasil, 2005 (p.556-557)

Ainda que a Era Digital tenha alterado a metodologia de design gráfico 
e a produção gráfica em grande escala, os valores do modernismo e do 
pós-modernismo são uma influência para muitos designers, pois estes 
movimentos mantêm pontos de vista opostos da escola da forma e da 
comunicação. O Modernismo acreditava na clareza, no purismo das formas 
geométricas e num universo com uma linguagem homogénea. Ao contrário, 



o pós-modernismo homenageia as formas da história do Homem, um sistema 
de pluralidade e atribuição de significado. Uma capa de livro é totalmente 
diferente num exemplo modernista tipicamente purista, de uma capa pós-
moderna que tira vantagem da fotografia, de estilos tipográficos, e técnicas 
de encadernação que comunicam uma mensagem. A filosofia e a visão pessoal 
dos artistas do Push Pin Studios alcançaram influência mundial. O uso de 
técnicas analógicas na corrente pós-moderna permitiu valorizar o simbolismo, 
a comunicação e variedade gráfica. Pouco tempo depois, o aparecimento do 
computador voltou o interesse para as potencialidades do mundo digital. A Era 
Digital parou a vaga de design gráfico que Milton Glaser lançou com o estilo 
eclético do Push Pin Studios. Graças ao número infinito de possibilidades das 
técnicas analógicas com a pintura o desenho e a colagem Push Pin Studios 
inspirou designers que procuram trazer simbologia e manter diversidade gráfica 
e adequar um linguagem própria em cada projeto.



A ascensão da internet reacendeu o interesse pelo pensamento universal no design. Internet foi 
inventada no início dos anos 1990 (na Suíça) para que cientistas e pesquisadores pudessem 
compartilhar documentos criados com programas diferentes. Seu inventor, Tim Berners-Lee, 
jamais imaginou que ela se tornaria um meio movido a design, conetando inúmeras pessoas com 
motivações e capacidades diversas ao redor do globo.
Os sistemas de design universal não podem mais ser rejeitados como divertimentos irrelevantes 
de uma pequena comunidade de designers. Um segundo modernismo emergiu, revigorando a busca 
utópica de formas universais, que marcou o nascimento do design como discurso e disciplina há 
quase um século. À medida que a informação procura irradiar seu corpo físico, ideias de comunidade, 
transparência e abertura renascem, lutando contra a opacidade e a singularidade de expressões 
visuais únicas, baseadas em preferências regionais e em obsessões particulares.
Lupton, Ellen, Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e estudantes, Cosac Naify, 
São Paulo, 2006 (p.134)

Segundo Ellen Lupton estamos hoje num segundo modernismo. A internet 
emergiu um sistema de design universal que vai de acordo com as regras do 
modernismo, na medida que ajudou a formar a aldeia global, conceito criado 
por Marshall McLuhan. Segundo McLuhan a tecnologia é um meio que se 
tornou mensagem. A internet e o computador aboliram o espírito de simbolismo 
e diversidade gráfica do pós-modernismo que só era obtido a partir de técnicas 
analógicas, como desenho ou pintura. O problema de facto é que hoje 



um designer gráfico está muito mais habituado ao computador que a trabalhar 
com ferramentas analógicas, uma vez que há várias décadas que o recurso 
principal é o computador. Trabalhar sem o computador vai ser um desafio.

Everything starts from a dot
Wassily Kandinsky

Membros do grupo De Stijl na Holanda reduziram o alfabeto a elementos perpendiculares. Na 
Bauhaus, Herbert Bayer e Josef Albers construíram alfabetos com formas geométricas básicas - 
círculo, quadrado e triângulo —, que consideravam elementos de uma linguagem universal da visão.
Lupton, Ellen, Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e estudantes, Cosac Naify, 
São Paulo, 2006 (p.25)

O pensamento da Bauhaus acreditava num modo único de descrever visualmente 
as formas e no significado universal das mesmas. O pós-modernismo, vem 
contrariar esta perspetiva, descartando a relação direta com as formas como 
meio privilegiado de produção visual. Elementos como o ponto, linha, plano 
concretizam a unidade básica de tudo o que vemos. Combinações de volume, 
textura, cor, escala, dimensão e movimento, permitem concretizar intermináveis 



possibilidades de construção de mensagens visuais. A teoria da Gestalt também 
conhecida como teoria da “Boa Forma”, baseia-se no princípio que o todo é 
diferente da soma das suas partes. Enquanto as partes possuem individualmente 
um significado por si, se entendidas em conjunto, o significado pode mudar.

A origem das palavras está nos gestos do corpo. As primeiras fontes foram modeladas diretamente 
sobre as formas da caligrafia. No entanto, elas não são gestos corporais, mas imagens 
manufaturadas para repetição infinita. A história da tipografia reflete uma tensão contínua entre mão 
e a máquina, o orgânico e o geométrico, o corpo humano e o sistema abstracto. Essas tensões, 
que marcaram o nascimento das letras impressas há mais de quinhentos anos, continuam a energizar 
a tipografia hoje. 
Os tipos móveis, inventados por Johannes Gutenberg na Alemanha no início do século XV, 
revolucionaram a escrita no Ocidente. Ao contrário dos escribas, que fabricavam livros e documentos 
à mão, a impressão com tipos permitia a produção em massa. Grandes quantidades de letras podiam 
ser fundidas a partir de um molde e concatenadas em “formas”. Depois que as páginas eram revistas, 
corrigidas e impressas, as letras eram dispensadas em caixas subdivididas para reutilização.
Os tipos móveis haviam sido empregados antes disso na China, mas lá foram menos úteis. Enquanto 
o sistema de escrita chinês contém dezenas de milhares de caracteres distintos, o alfabeto latino 
traduz os sons da fala em um pequeno conjunto de sinais apropriados à mecanização.
Lupton, Ellen, Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e estudantes, Cosac Naify, 
São Paulo, 2006 (p.13)



Sendo a tipografia um importante código de comunicação, Gutenberg criou 
um processo de impressão com tipos móveis, forjados em chumbo, que até 
a chegada do computador era o processo mecânico de impressão de uma 
produção editorial com texto e imagem. A área da gravura abrange várias 
técnicas de reprodução que foram importantes para o design editorial, como a 
litografia e a serigrafia. Os conjuntos de tipos de letra móveis que se usavam 
para imprimir desde o século XV, perderam utilidade com a impressão em offset 
e o que resta está desactualizado a nível de estilo e faltam alguns caracteres 
utilizados hoje. Das oficinas antigas que restam, já não é possível manter 
um ritmo de produção industrial com tipos móveis, só existe agora trabalho 
especializado de áreas de encadernação, gravura, e serigrafia. Na ideia de 
diminuir o uso do computador, será necessário voltar a técnicas analógicas, que 
já não se encontram tanto em uso… Se no início do uso do computador como 
ferramenta de trabalho muitos designers tiveram que desenhar fontes tipográficas 
digitais para terem mais diversidade gráfica, agora há a necessidade de criar um 
novo conjunto de caracteres em tipos móveis de chumbo ou madeira, adequado 
ao nosso tempo.







Pochoir

Em inglês stencil. Toulouse-Lautrec por exemplo, utilizava como técnica de 
produção de cartazes coloridos. São recortadas máscaras diferentes para aplicar 
cor em camadas. Os resultados são muito variados pois depende da maneira 
como o se aplicam as cores, podendo ter altos contrastes ou efeitos suaves. 
O objeto para pintar, designado boneca, tem de ter o mesmo sentido de direção, 
desta forma consegue-se gradientes de dois ou mais tons. Pode-se ainda aplicar 
sem tocar diretamente o papel, com um objecto que faça salpicar tinta, por 
exemplo uma escova de dentes. Na capa, o padrão da multiplicação das cores 
primárias foi realizado com técnica pochoir. 





Design de tipos móveis

O tipo de letra foi primeiramente desenvolvido em digital e depois em pequenas 
peças de linóleo coladas sobre íman. A imagem das letras foi transferida no 
linóleo com recurso a serigrafia para o corte do bisturi ser o mais preciso. O íman 
impede que os tipos de letra se mexam, ao serem preparados para impressão 
numa superfície plana de íman. Ao fim do corte com bisturi do relevo das 26 letras 
do alfabeto e alguns números, irei proceder ao fabrico dos tipos móveis com 
recurso a tecnologia de corte a laser. Como contentor deste tipo de letra, construí 
um armário (72 x 30 x 20 cm) composto por 72 gavetas de diferentes tamanhos, 
que guardam separadamente da caracter. A solução do armário (tipário) revela 
duas componentes importantes deste projecto, manualidade e pedagogia. 
O valor da manualidade torna-o um símbolo de perseverança, que é obrigatório 
ao contexto oficinal. E a forma simples de utilização, permite entender a escrita 
ocidental. A organização das gavetas foi inspirada no teclado do computador 



e contém a maioria dos caracteres romanos que utilizamos hoje e novos 
caracteres da Era Digital. As letras que são mais usadas, como o A, o E e o O, 
são compostas por 20 exemplares e por isso têm gavetas maiores, aos contrário 
dos acentos que estão em gavetas mais pequenas. O design deste tipo de 
letra teve como inspiração tipos de letra como a Helvetica, Base e Museo. O 
seu design é moderno e remete para o purismo. As linhas simples mantêm a 
mensagem escrita o mais pura possível.



Serigrafia

A reprodução de uma imagem pode ser com recurso a serigrafia, uma técnica 
de impressão manual simples e caseira. A serigrafia é uma vantagem para o 
design gráfico, com diversas opções de resultados, os materiais e equipamento 
são baratos e a sua utilização pode ser em casa. Este método de impressão para 
além de ser para cores diretas, é possível reproduzir uma imagem de várias cores 
com sobreposição de camadas em transparência, nomeadamente o sistema de 
impressão em quadricromia com as cores primárias. O processo de gravação da 
matriz tem várias técnicas, nomeadamente um processo fotográfico de exposição 
à luz, testado com diferentes tempos de exposição.

As tintas e suporte utilizados para impressão da serigrafia dependem da 
finalidade do objeto. Na investigação prática de serigrafia que se segue foi 
utilizada tinta guache, por ser uma tinta fácil para trabalhar em casa. As suas 
características são água, portanto a sua limpeza é simples e é fácil, no entanto 
se secar demasiado rápido durante a impressão, pode bloquear a passagem 



de tinta se secar na rede do quadro. O facto de secar rápido é sem dúvida uma 
vantagem para conseguir um ritmo mais rápido de impressão e poder sobrepor 
camadas de cor com pouco intervalo de tempo. A tinta guache é frágil pois tem 
uma propriedade à base de água. O comportamento do guache pode funcionar 
em camadas opacas ou como aguada. O papel absorve rápido a água por isso 
a tinta guache funciona bem como aguarela. Por norma o aglutinante do guache 
é a goma arábica, que torna a tinta mais brilhante. Ao fim de algum tempo o papel 
ter alterado o seu comportamento com humidade, a tinta com excesso 
de goma arábica estala em pequenos mosaicos. Em consistência correta a tinta 
guache funciona muito bem. A camada pictórica ao secar, transforma-se numa 
superfície de pigmento aveludada. Resulta numa camada opaca de cores subtis, 
ou cores com transparência, conseguidas a partir da adição de um aglutinante. 
O guache é uma tinta menos resistente que as tintas com base a óleo e não tem 
uma propriedade flexível como a tinta acrílica. No método digital, este processo 
de escolha da cor é rápido e dificilmente se adivinha o resultado final da cor 
impressa no suporte físico, pois a cor é escolhida no ecrã, a não ser que seja 
uma impressão em cores diretas, escolhendo as cores num catálogo Pantone. 



Para escolher um tom de cor com rigor, teremos que comparar vários tons e 
realizar os testes de impressão necessários para encontrar o tom certo, escolher 
a tinta adequada para o processo de impressão e pôr em comparação com 
o tom do papel tal como a relação com as outras cores que podem fazer parte 
da composição. A dimensão do objeto e suporte pode limitar algumas opções. 
A escolha entre o uso de ferramentas analógicas ou digitais para criar um tom 
de cor é um fator pensado de acordo com a funcionalidade e intenção do objeto. 
A investigação de serigrafia que está comprovada neste projeto mostra pouco 
das maneiras de utilizar a serigrafia pois aponta a sua direção para os processos 
de reprodução fotográfica. Não foram experimentadas técnicas diferentes da 
serigrafia, só foi utilizado o papel para suporte e tinta guache para impressão. 
Devido a especificidade do quadro de serigrafia, podem ser utilizadas técnicas 
mais simples sem recurso a agentes químicos, recordando papel e aplicando 
no suporte, ou utilizar fita cola para tapar passagem de tinta.





Cor

O tom é o nome específico de cada cor. Assim são tons todas as cores que 
conhecemos, incluindo as misturas. O grau de luminosidade que uma cor tem 
mede-se em função da sua proximidade à cor branca ou negra. É o valor tonal, 
o rosa tem mais valor que o vermelho. As cores branco e preto, mais os cinzentos 
que surgem das suas misturas, denominam-se cores neutras. O estudo de cor 
realizado sugere 250 combinações diferentes de cores guache. As cores puras 
vão ficando mais claras para cima, obscurecendo para baixo. É desta forma 
que obtém-se todos os tons, com mistura de preto ou branco, assim como 
todos os tons de castanho e verde-azeitona. Este estudo oferece uma pedagogia 
para a area da pintura na medida que permite algum rigor técnico na escolha 
do pigmento certo para criar a ilusão de uma imagem pictórica. 





Conclusões

É essencial que um designer gráfico não se limite às ferramentas informáticas, 
pois os seus resultados são mais limitados que um processo analógico oferece. 
A composição e linguagem gráfica que se observa hoje está tão repetida que 
se tornou banal, para além de ser óbvio que o leitor sente a falta dos valores 
analógicos presentes num objeto. A exigência da manualidade é geralmente 
compensada com a atenção do público para os pormenores e qualidade dos 
materiais que compõem o objeto físico. O maior desafio é corresponder à 
velocidade dos processos de produção digitais. Graças a técnicas de impressão, 
como a gravura e a serigrafia, é possível acompanhar o ritmo industrial que 
é exigido. Face ao panorama da minha formação em design de comunicação 
e design editorial, Licenciatura em Design de Comunicação na Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa e a concluir o Mestrado Design Gráfico 
e Projetos Editoriais na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 
observo que o uso do computador como ferramenta de trabalho é necessário 



para corresponder aos processos de produção utilizados hoje, no entanto penso 
que o posicionamento de faculdades de Belas Artes deve ser de preservar o 
valor da manualidade. A necessidade de utilizar o computador fez as instituições 
académicas alterarem a sua estrutura e áreas científicas. Desenho e ilustração 
são disciplinas passadas para segundo plano. O uso de ferramentas informáticas 
foi obrigatório para aumentar a velocidade de trabalho que é pedida pelos 
professores, que nos preparam para entrar no mercado de trabalho. Em pouco 
tempo, o computador torna-se a única ferramenta de trabalho, se a aprendizagem 
das disciplinas de desenho for esquecida. O que acaba por acontecer, uma vez 
que desenho para ser melhorado tem de ser praticado diariamente, pois envolve 
uma grande observação e conhecimento técnico do mundo que nos rodeia. 
Cabe ao designer aprender estas técnicas se preferir o método analógico mas 
também as instituições académicas darem aos alunos as condições oficinais 
com a tecnologia necessária. A utilização do computador tem inibido o uso de 
ferramentas analógicas, tornando-se difícil voltar a trabalhar com os materiais 
gráficos de desenho. Numa faculdade de Belas-Artes, faz-me sentido defender 



um processo analógico em oposição ao uso de ferramentas informáticas, porém 
reconheço a necessidade do uso do computador e as vantagens da tecnologia.

Produzir uma publicação com recurso ao computador é mais simples que através 
de processos analógicos pois os resultados são mais imediatos e é possível 
corrigir erros. A eficiência do computador permite trabalhar facilmente várias 
profissões da área do design, o sentido prático de ser uma ferramenta portátil 
permite gerir vários projetos e fazer a ligação ao cliente com internet. Para a 
profissão de um designer o computador é uma empresa portátil. Desenhadores, 
ilustradores, e tipógrafos, ja não fazem parte da maioria das empresas de design. 
A vantagem de trabalhar por um computador é o local de trabalho ser flexível, 
no entanto devido à vasta equipa que abrange o design gráfico muitos estúdios 
de design trabalham em equipas de 2 a 10 designers. Hoje será mais adequado 
chamar ao local de trabalho de um designer, um escritório de design, porque de 
facto o ambiente que se espera é uma sala equipada com computadores e uma 
cadeira confortável. O trabalho oficinal ja não existe nesta profissão pois não 



é compatível com a produção gráfica da maioria dos casos. Trabalhar por um 
computador é uma questão prática para poder estar em qualquer lugar embora 
o seu método possa ser muito repetitivo. 

O método analógico faz diferença no objeto pois vai fazer o leitor responder 
a uma troca de informação mais carregada em simbolismo, que o computador 
não permite. As ferramentas digitais podem ser muito úteis mas em exagero 
o meio apropria-se da mensagem. A internet e as ferramentas digitais não 
devem interferir com a mensagem, mas sim melhorá-la. Utilizar meios analógicos 
também cria uma mensagem própria, com valor à expressão plástica, criatividade 
e manualidade. O contexto oficinal em técnicas de impressão permite um 
conhecimento da história da comunicação gráfica e os processos de reprodução 
dos códigos da linguagem, tipografia e imagem, através de sistemas de 
impressão artesanais. Existe uma investigação concreta por parte de vários 
autores e instituições que faz o design ser um sujeito discutido como um tema 
contemporâneo. Tanto são valorizados métodos de trabalho digitais como 



analógicos. É uma questão de os tipógrafos, ilustradores e fotógrafos, escolherem 
os métodos e as ferramentas de trabalho que preferem usar. 

Com as ferramentas de comunicação criadas neste projeto, o meu contexto 
de trabalho ficou alterado, pois sinto-me ligado aos materiais físicos e valores 
plásticos que sentia já demasiado afastados por culpa do computador. Acredito 
que esta pedagogia é interdisciplinar e que o meio analógico tem um valor 
simbólico porque revela as capacidades humanas. Muito obrigado a todos os 
meus professores, amigos e família.
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