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Este trabalho foi composto no tipo de letra 
Myriad Pro e Bebas Neue, nas suas variantes.

Todos os textos não foram escritos ao abrigo 
do novo acordo ortográfico.
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Malcolm Barnard- Graphic design as a communication, 2005 p.124



Dedico a minha dissertação a todos os que me apoiaram e que 
estiveram comigo durante este último ano. Com o vosso incentivo 
deram-me força para continuar e chegar ao final desta estapa cheia 
de altos e baixos.

Aos meus pais, Isabel e Manuel, e ao meu irmão Henrique, pela 
excelente família que são e que, sem dúvida, melhor não poderia 
desejar. Obrigada por tudo o que fizeram por mim, pela paciência, 
apoio e incentivo que me deram, mesmo tendo algumas dezenas 
de quilómetros a separarem-nos a maior parte das vezes. Todos os 
frutos do meu trabalho são meus, mas também são vossos, pois 
sem vocês nada disto seria possível.

À minha querida avó Carminda que, apesar de já não estar entre
nós, foi sempre uma grande mulher, e pilar na minha vida, pela 
sua força, amor e dedicação.

Aos meus amigos que, apesar da minha ausência durante os 
meses em que me dediquei a este trabalho, foram pacientes e 
compreensivos, apoiando-me e torcendo pelo meu sucesso.

À minha estimada professora e orientadora, a Drª Maria João Pereira 
Neto, por toda a ajuda que me deu e por me ter acompanhado 
nesta batalha pela construção de uma dissertação com cabeça, 
tronco e membros. Obrigada por toda a a paciência e incentivo, 
pelas revisões, correcções e chamadas de atenção que fez vezes e 
vezes sem conta, mesmo quando estava mais debilitada. 
Espero muito sinceramente que a sua recuperação seja rápida e
que volte em grande força com a alegria, motivação e dedicação 
que sempre me transmitiu. Aprendi muito consigo ao longo desta 
jornada, e vou guardar todos os seus ensinamentos comigo para 
a minha vida futura.
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Dedico ainda esta dissertação à Paula Scher, a figura central e base 
de toda a minha investigação e trabalho árduo ao longo destes 
meses pois é, sem dúvida, é uma das minhas grandes referências, 
não só a nível do Design de Comunicação, mas também porque é 
um exemplo de persistência, ambição, esforço e força de vontade, e 
uma prova viva de como é possível atingirmos os nossos objectivos 
se nos esforçarmos, pois no final o resultado é recompensado. 
Paula Scher procurou ter o seu lugar no mundo do Design e ainda 
deixar a sua marca, objectivos que conseguiu alcançar e que a fazem 
receber todo o mérito por isso. E é deste modo que, tendo-a como 
referência, me sinto incentivada a procurar também o meu próprio 
lugar neste mundo, a alcançá-lo, e deixar a minha marca pela dife-
rença e inovação.

Por fim, aquelas pessoas que me fecharam tantas vezes a porta e 
impediram a minha investigação ao longo destes meses de várias 
formas também merecem destaque, pois de certa forma também 
são responsáveis pelo produto final da minha dissertação. 
Apesar de me terem fechado as suas portas pelas mais variadas 
razões, dificultando desta forma o meu trabalho, também foram 
uma ajuda e um incentivo, pois obrigaram-me a procurar outras 
respostas, a seguir outros caminhos, e a alargar ainda mais o meu 
espectro de investigação e de conhecimentos. Graças a estas adver-
sidades, consegui encontrar outras ferramentas de trabalho e de ter 
ainda mais vontade de desenvolver a dissertação, para lhes demons-
trar a importância que um documento desta natureza tem para os 
estudantes e para as gerações futuras de profissionais .

E porque esta dissertação chegou a um fim, mas não ao seu verda-
deiro final, deixo uma palavra de incentivo a quem quiser tomá-la 
como ponto de partida para outras investigações. Há sempre algo 
mais a acrescentar e lacunas a preencher. Porém, nunca nos pode-
mos deixar abater pelas adversidades e pelas barreiras que apare-
cem durante o percurso da nossa pesquisa, muito pelo contrário, 
devemos encará-las como novas formas de conseguirem chegar aos 
vossos objectivos.
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Esta dissertação tem como principal objecto de estudo e de análise, 
a vida e a carreira artística da Designer contemporânea norte-ameri-
cana Paula Scher, nascida no ano de 1948 no estado da Virginia. 
Com esta investigação pretende-se dar a conhecer, junto da comu-
nidade científica e de uma nova geração de Designers de Comunica-
ção, a sua produção artística e a sua linguagem visual que a tornaram 
um ícone incontestável do Design mundial, e numa artista completa 
e transversal, pela maneira como aplica o seu vocabulário gráfico em 
vários domínios das artes.

Desta forma, tomando como ponto de partida a carreira artística 
de Paula Scher, iremos proceder à investigação e análise sobre esta 
temática com base na bibliografia encontrada, com o objectivo prin-
cipal de destacarmos a sua qualidade de designer e criadora, assu-
mindo e justificando a sua transversalidade e a das suas obras, tendo 
também como base os movimentos e correntes das Artes e do De-
sign que influenciaram esta designer.
Porém, esta análise à carreira artística de Paula Scher não pode ser 
elaborada de forma precisa e sustentada, sem primeiro conhecermos 
as suas influências e os seus antecedentes artísticos e todos aqueles 
que contribuíram de alguma forma para o seu percurso, formatando 
a sua personalidade enquanto designer. Desta forma, iremos ensaiar 
uma abordagem ao contexto histórico das Artes e do Design ao 
nível internacional, desde a segunda metade do século XIX até à 
actualidade e aos contextos do Pós-Modernismo.

Para completar esta dissertação, cremos também ser essencial uma 
abordagem ao contexto histórico do Design em Portugal, que ainda 
está a ser construída devido à dispersão da informação.
Propomo-nos então, tomar como ponto de partida a década de1920, 
período correspondente ao nascimento da ilustração em Portugal 
e à sua utilização para fins comerciais e culturais e outras necessida-
des daquela época, assim como o aparecimento de artistas que se 
começaram a especializar nesta arte, desenvolvendo-a de geração 
em geração até chegarmos à actualidade e ao Design Gráfico. 
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Pretendemos também destacar esses artistas pelo contributo que 
tiveram na sociedade portuguesa e no seu contexto artístico.

Por último, irá ser feita uma breve análise iconológica de três obras 
por nós seleccionadas, oriundas de três ateliers reconhecidos na 
comunidade de designers portuguesa, paralela e comparativamente 
a três obras de Paula Scher também por nós seleccionadas, pelas 
semelhanças formais e estéticas. Desta forma iremos tentar com-
preender se a linguagem gráfica desta designer “penetrou” no Design 
Gráfico português, e se conseguiu, de alguma forma, enraizar-se nas 
gerações contemporâneas e influenciá-las através da sua linguagem 
gráfica, ou se pelo contrário, foram as linguagens das correntes e 
seus movimentos artísticos dos séculos XIX e XX que influenciaram 
o Design contemporâneo nacional.

palavras chave

transversalidade 
Paula Scher 
designer 
contemporânea
Portugal
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This dissertation has as main object of study and analysis, life and 
artistic career of the contemporary American designer Paula Scher, 
born in 1948 in Virginia.
This research aims to make known to the scientific community, and 
a new generation of graphic designers, her artistic production and 
visual language that made her an undisputed icon in the world of 
Graphic Design, and a complete and crossroads artist by the way 
she applies her graphic vocabulary in several art domains.

Thus, taking as a starting point the artistic career of Paula Scher, we 
will proceed to the investigation and analysis on this issue, based on 
the literature found, with the main objective to highlight the quality 
of this artist and creator, assuming and justifying her trasverse and 
her work, also based in Art and Design movements that influenced 
the designer.
However, this analysis to the artistic career of Paula Scher, cannot 
be drawn precisely and sustained without knowing in first place 
her artistic background and influences, and all of those who contri-
buted in any way for her career, shaping her personality as a designer. 
Thus, we will essay an approach to the historical context of Arts and 
Design at the international level, since the second half of the nine-
teenth century to the present and the contexts of post-modernism.

To complete this dissertation, we believe that is essential an approach 
to the historical context of Portuguese Design, which is still in cons-
truction due to the dispersion of information. 
We propose then take as a starting point the 1920s, a period corres-
ponding to the birth of illustration in Portugal and its use for com-
mercial, cultural and other needs of that time as well as the emer-
gence of artists who began to specialize in this art, developing it 
from generation to generation until we reach the present and 
Graphic Design.
We also intend to highlight the contribution that these artists had in 
Portuguese society and its artistic context.
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At last, it will be done a brief iconological analysis of three pieces 
if art chosen by us, from three distinct design studios, recognized 
by Portuguese comunity of designers, and comparated with three 
parallel works of Paula Scher, also selected by us by their formal 
and aesthetic similarities.
Thus, we will try to understand if this designer’s graphic language 
“penetrated” in Portuguese Graphic Design, and managed some-
how rooted in contemporary generations and influence them 
through it, or rather, were the languages of the movents and their 
artistic periods of nineteenth and twentieth centuries that influ-
enced national contemporary design.

keywords
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Paula Scher 
designer 
contemporary
Portugal
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AGI Alliance Graphique Internacionale

AIGA American Institute of Graphic Arts

BFA Bachelor of Fine Arts

CBS Columbia Broadcasting System

LSD  Lysergsäurediethylamid, palavra alemã para a dietilamida do 
ácido lisérgico

MoMA Museum of Modern Art

MUDE Museu do Design e da Moda

RAF Royal Air Force

SNI Serviço Nacional de Informação

SPN Serviço de Propaganda Nacional

SVA School of Visual Arts
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42nd Street Studios (p.125)

O 42nd Street Studios é um teatro fundado na década de 1980 em 
Nova Iorque que se transformou, em 1991, numa entidade sem fins 
lucrativos, adquirindo uma nova perspectiva face aos desafios que 
enfrentara até à data. Actualmente alberga sete teatros, e a sua princi-
pal missão é a de tornar estes espaços em locais de entretenimento e 
de arte, acessíveis a todas as pessoas, residentes ou não em Nova 
Iorque, de todas as culturas, raças, idades e classes. 
A imaginação e a tenacidade são as palavras de ordem desta identida-
de e dos seus teatros, com o objectivo de os reavivar por forma a 
obterem reconhecimento pela sua importância ao nível cultural (1).

action painting (p.64) 
Denominação de uma técnica de pintura do movimento do Expres-
sionismo Abstracto (1940) e dos seus artistas, como Jakson Pollock 
(1912-1956).  Esta técnica consistia na aplicação de pinceladas espon-
tâneas, vigorosas, intuitivas, dinâmicas e radicais, assim como o recurso 
ao pingar ou derrame de tinta directamente sobre a tela, por forma 
a transmitir emoções e o estado de espírito do artista naquele pico de 
criação (2).

AIGA (p.113)  

Associação profissional de designers, fundada no ano de 1941, que 
defende a crença de  que os designers desempenham um papel 
exigente como comunicadores, educadores e inovadores. 
Esta associação orienta-se em torno do papel que o designer deve 
desempenhar ao nível dos contextos económicos, sociais, políticos, 
culturais e criativos, e tem como missão, a de elevar o design como 
ofício profissional, como uma ferramenta estratégica e uma força 
cultural vital. Actualmente fazem parte desta associação 22 mil 
membros. (3).

Alexandre O´neil (1924-1986) (p.155)

Poeta português nascido em Lisboa, mas com descendência irlandesa, 
e uma figura importante do movimento surrealista em Portugal. 
Foi um poeta autodidacta, e um dos fundadores do Movimento 
Surrealista de Lisboa. Publicou algumas obras literárias sob este movi-
mento artístico e literário, tanto no âmbito da poesia, como da prosa. 
Para além de poeta, foi ainda publicitário, sendo este autor do slogan 
“Há mar e mar há ir e voltar” (4).
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alumna (p.124)

Palavra original do Latim, sinónimo de ex-aluno (a) (5).

altermodernidade (p.97)  

De acordo com Nicolas Bourriaud (1965) a  Altermodernidade é a 
alternativa ao Pós-Modernismo que, segundo ele, já está morto, como 
afirma e sublinha no seu manifesto Postmodernism is Dead (2009).
Para este curador, ensaista e crítico de arte, o singular evento ligado ao 
colapso do sistema financeiro a partir da falência do banco de inves-
timento norte-americano Lehman Brothers em Setembro de 2008, 
mudou todo o paradigma da sociedade, inclusive quem nos somos. 
Deixámos de ser modernos ou pós-modernos.  
Submersa em nova crise, no final da primeira década do século XXI a 
humanidade viu nascer uma nova modernidade: a altermodernidade, 
a primeira era cultural do mundo globalizado. 
Segundo Bourriaud, o artista de hoje, de forma a chegar a pontos 
precisos, toma como ponto de partida a cultura global e não o inverso, 
como acontecia até ao Pós-Modernismo.

No nosso presente cabe tudo, não tem que estar o fado de um lado e a 
Madonna do outro. Podemos pensá-los e situá-los no mesmo espaço: isso é 
o pensamento [alter] moderno. (Nicolas Bourriaud, 2009) (6).

Apollo Theater (p.120)  
Muito mais do que um marco histórico no contexto cultural america-
no, esta organização sem fins lucrativos começou por ser um dos 
cabarets mais conceituados da cidade de Nova Iorque e dos Estados 
Unidos da América. Fundado no início do século XIX no bairro de Har-
lem, um dos bairros com maior fusão de raças da cidade, este cabaret 
era frequentado por essa amálgama de culturas, e os seus artistas eram 
maioritariamente negros.
Actualmente, como organização sem fins lucrativos, o Apollo Theater 
pretende preservar todo o simbolismo e iconologia que lhe está asso-
ciado, através da contribuição para os artistas afro-americanos, promo-
vendo vozes criativas e emergentes, em toda a sociedade cultural (7).

Atlantic Records (p.98)

Editora discográfica fundada em 1947, que actualmente pertence à 
Warner Music Group (Warner Bros.)  Esta editora foi responsável pela 
revelação e lançamento de grandes estrelas como Ray Charles (8).
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be-bop (p.119)  

Estilo de jazz caracterizado pelo ritmo rápido, virtuosismo instrumental 
e improvisação baseada na combinação da estrutura harmónica e 
melódica desenvolvido nos anos 40 (9). 

Bijin-ga— “pinturas da beleza feminina japonesa” (p.28)

Palavra usada para descrever as imagens que retratavam a beleza das 
mulheres na arte japonesa (especialmente os seus corpos maravilho-
sos) que, habilmente eram trabalhados pelos artistas da xilogravura 
japonesa, em suportes de madeira. 
Esta arte é uma ramificação da pintura Ukiyo-e, antecedendo o nasci-
mento da fotografia (entre1800e1900) (10).

briefing (p.93)

Documento escrito, especificamente para um projecto de design, que 
se centra nos resultados finais que um cliente pretende obter, mas 
sem se preocupar com a questão estética. Esta última fica a cargo do 
designer que desenvolve durante todo o processo (11).

can-can (p.26)

Dança que resulta da mistuda da Polca com a Quadrilha Francesa, 
inventada em 1861 em Londres por Charles Monton, mas que havia 
sido proibida durante anos pela polícia, devido a ter sido considerada 
imoral e e indecente. Consequentemente desenvolveu-me pouco 
neste país, tendo tido o seu maior desenvolvimento em França (onde 
hoje faz parte da sua cultura e da sua história). 
A dança caracteriza-se por ter paços firmes e saltitantes, levantando-
-se a perna para o ar e com força (12).

CBS Records (p.98)  

Fundada inicialmente com o nome de Columbia Records, adquire a 
denominação de CBS Records no ano de 2006, e é parte integrante 
da CBS Corporation. Esta discográfica tem como objectivo, descobrir 
e promover novos talentos musicais, assim como artistas já conheci-
dos, introduzindo as suas músicas nas séries televisivas da sua rede de 
canais, a CBS Networking (13).



Charles (1907-1978) & Ray Eames (1912-1988) (p.154) 
Dupla de designers que trouxe grandes contributos para a Arquitectura 
e para o Design de mobiliário da era do modernismo, assim como 
para outras áreas como o Design Gráfico, as Belas-Artes e o cinema. 
Foram pioneiros na utilização de novos materiais nas suas obras, como 
a resina e a fibra de vidro (14).

Charleston (p.149)

Estilo de dança vigoroso e popular, nascido na década de 1920, que 
originalmente era dançado pelos negros do Sul dos Estados Unidos, 
zona da qual recebeu o seu nome Charleston (cidade na Carolina 
do Sul). O Charleston era um grande motivo de entretenimento nos 
cabarés, em que as mulheres dançavam e mostravam mais as suas per-
nas, uma consequência do tamanho reduzido das suas saias, que 
era muito comum na época (15).

contracultura (p.87)  
Conceito que define todas as actividades e manifestações com o intui-
to de criticar, debater e questionar tudo o que é visto como um pro-
blema para a sociedade e para o seu contexto presente e futuro (16).

cultura underground (p.87)  
Termo utilizado com o propósito de designar um ambiente cultural 
que foge aos padrões comerciais da sociedade (17).

clip art (p.77) 

Termo genérico, usado para caracterizar vários tipos de imagens 
não fotográficas (ou vectoriais). Estas imagens podem ser digitalizadas 
de livros, porém, actualmente estão disponíveis nos programas de 
edição de texto (como o Word), ou podem ser descarregados da 
internet. Estes desenhos vectoriais podem ser criados quer através dos 
métodos tradicionais de desenho, quer através do computador (18).
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dingbat (p.122) 

Ornamento, caracter ou símbolo, utilizado como componente técnica 
para formatações de texto e para preparação dos trabalhos para 
impressão. Actualmente estes elementos estão também presentes em 
algumas famílias tipográficas e são utilizados como um ornamento no 
Design Gráfico (19).

Escola de Ülm (p.154)  

Escola sucessora da Bauhaus, fundada por Otl Aicher (1922-1991) e 
Max Bill (1908-1994), que adoptou os mesmos métodos de ensino, 
disciplinas leccionadas, ideais políticos e a crença de que o Design tem 
um papel importante a desempenhar na sociedade.
O design praticado nesta escola era apoiado pela ciência e pela tecno-
logia, caracterizando-se pelo seu rigor exagerado, pela sua estética 
racional e desprovida de qualquer emoção ou paixão (20).

Expressionismo Abstracto (p.70) 

Denominação atribuída pelo crítico H. Rosenberg, a um movimento 
da pintura americana que floresceu entre os anos 40 e os anos 50 do 
século XX, mas que também pode ser apelidada de Escola de Nova 
Iorque, pois foi nessa cidade nasceu e se afirmou.
Este movimento caracterizava-se pela sua abstracção, que variava 
consoante o conteúdo emocional e expressivo que os artistas que-
riam imprimir nas suas obras e transmitir para o público. Esses diferen-
tes “graus” de abstracção eram diferenciados através do recurso às 
técnicas de pintura características deste movimento como a sobre-
posição de pigmentos, causando composições pastosas, a pintura 
aleatória, dinâmica e vigorosa, denominada de action painting, o re-
curso a novos pigmentos e misturas com outros materiais, como vidro 
moído ou cinzas vulcânicas, e o pingar da tinta sobre a tela, denomi-
nado de dripping.
Os artistas que mais se destacaram neste movimento foram 
Jackson Pollock (1912-1956) e Wassily Kandinsky (1866-1944) (21).
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Federal Art Project (FDA) (p.53)

Programa criado nos Estados Unidos entre os anos 40 e os anos 80 do 
século XX. Este programa visava a promoção de uma educação ao nível 
das artes para as crianças, mas também se preocupava em divulgar 
exposições de todas as formas de arte, com obras criadas não só por 
crianças mas também por adultos. 
O objectivo deste programa era conseguir alargar os horizontes e gerar 
uma nova consciência da sociedade americana, por forma a conse-
guirem apreciar as obras de arte que eram produzidas, assim como 
proporcionar empregos para os artistas que necessitavam(22).

Fotograma (p.44) 

Processo técnico que recorre à utilização de papéis fotográficos conven-
cionais ou outros que sejam fotosensíveis ,com o objectivo de gravar 
uma imagem (bi ou tridimensional), através da acção da luz (sem recor-
rer à máquina fotográfica)
Este processo foi inventado em 1727 por Johan Heinrich Schulze, e os 
artistas que mais recorreram à sua utilização, são referências mundiais 
ao nível das artes e do design, Man Ray (1890-1976) e  László Moholy-
Nagy (que actuaram entre os anos 20 e os anos 30 do século XX) (23).

Frederico George (1915-1994) (p.153) 

Pintor e arquitecto português com formação académica (adquirida 
nestas duas áreas) na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. 
Para além destas duas áreas, desenvolveu a sua actividade em torno 
de outras disciplinas como o Design, o planeamento urbanístico, o 
ensino e a publicação de algumas obras literárias relacionadas com 
a Arquitectura.
Foi docente na Escola de Artes Decorativas António Arroio, onde intro-
duziu o ensino do Design, assim como leccionou disciplinas da área da 
arquitectura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.
Frederico George dedicou a sua actividade profissional a áreas como o 
planeamento, a Arquitectura, o Design, paralelamente ao ensino. 
Alguns dos seus discípulos ingressam a primeira geração de designers 
como Daciano da Costa e António Garcia.
Algumas das suas obras mais notáveis, na qualidade de autor e de 
colaborador, são a Exposição do Mundo Português (1940), o Pavilhão 
de Portugal na Exposição Internacional de Osaka (1970), o Museu da 
Marinha (1962) e o Planetário Calouste Gulbenkian (1964) (24).
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Gismonda (p.24)  
Tragédia grega escrita por  Victorien Sardou, que esteve em cena na 
Broadway entre 1894 e 1895, tendo como protagonistas Sarah 
Barnardt (no papel de Gismonda) e Lucien Guitry (interpretando o 
papel de Almerio) (25).

George Nelson (1908-1986) (p.154)  

Arquitecto e designer que, em conjunto com Charles e Ray Eames, foi 
um dos fundadores do Modernismo Americano.
Este artista faz parte de uma geração de arquitectos que abraçou 
(poucos) projectos com  intuito de os desenvolver, tornando-os em 
casos de sucesso em áreas como o Design Gráfico, de Produto e de 
Interiores (26).

Grupo dos Puristas (p.37)   
Grupo formado por Amedée Ozenfant (1886-1966) e Edouard Jean-
neret (1887-1965) no final da I Guerra Mundial, que procurava criar um 
novo estilo, baseado na interpretação dos princípios Cubistas, e que 
teve grande impacto naquela época em França.
Ozenfant e Jeanneret procuraram estabelecer uma estética lírica e 
universal que pudesse unir todo o continente que se encontrava 
fragmentado naquele momento, uma consequência da I Guerra Mun-
dial (27).

Green Revolution (p.80) 

Denominação utilizada para descrever um período entre 1960 e1990, 
em que ocorreu o desenvolvimento da produção agrícola num 
mundo em desenvolvimento. Desta forma, as produções de cereais 
(trigo, arroz e milho) aumentaram a nível mundial, mas, especialmente 
na Ásia, e a América Latina (28).

xix



Hippie (p.70)  

Termo utilizado para denominar um grupo de contracultura nascido 
nos Estados Unidos nos anos 60 do século XX, com o propósito de 
demonstrar o descontentamento dos seus seguidores face às injustiças 
que se viviam naquela época, como o racismo, a pobreza, e a ausência 
dos direitos das mulheres, uma consequência do término da II Guerra 
Mundial (em 1940).
Berkeley foi o grande centro deste movimento, que saiu à rua através 
de protestos e comícios. Porém, algumas pessoas encontraram outras 
formas de protesto, praticando o “Amor livre”, deixando crescer a barba 
e o cabelo e ainda estabelecendo-se em pequenas comunidades lon-
ge do caos e da miséria que vieram definir aquela década.
Foi também através da música e dos festivais, como o Woodstock, que 
este grupo se afirmou e demonstrou que o mundo estava a fechar os 
olhos à destruição e à miséria que se havia instalado no país. 
Essa demonstração era feita ao longo de três dias (tempo de duração), 
no recinto do festival, onde viviam juntos em paz e harmonia (29).

iconoclasta (p.35) 

Denominação atribuída a um grupo ou indivíduo que pretende que-
brar com as ideias religiosas, ou outras opiniões estabelecidas e enrai-
zadas na sociedade, atacanto-as e contestando-as (30).

Isamu Noguchi (1904-1998) (p.154) 

Escultor, designer de mobiliário e de candeeiros, ceramista, arquitecto 
e cenógrafo. É um dos designers mais aclamados do século XX, pela 
procura que desenvolveu  por uma nova reintegração das artes con-
temporâneas com as tradicionais (31).

kitsch (p.64) 

Termo de origem alemã usado para designar (em qualquer classe so-
cial), os objectos produzidos em massa com um valor estético distorci-
do e exagerado em relação ao produto original (cópias sem valor mas 
que são usadas para preencher estereótipos da vida cultural privile-
giada) (32).

layout (p.56)  

Esboço onde é apresentada toda a distribuição dos elementos gráficos 
que fazem parte do trabalho, desde os tamanhos e pesos das letras e 
sua posição e enquadramento, às imagens e seus tamanhos e posicio-
namentos (33).
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Le Corbusier (1887-1965) (p.37)

Arquitecto, urbanista, pintor, escritor, designer e teórico de origem 
suíça, que se estabeleceu em França e foi lá que esteve mais activo.
O seu espírito visionário, presente nos seus livros e nos seus projectos 
de arquitectura, elevaram este artista até encabeçar o Movimento do 
Modernismo (ao nível da arquitectura), nos anos 20 do século XX (34).

Légion de Volontaires Français (LVF) (p.53)  

Legião formada em 1941, por apoiantes de direita e prisioneiros de 
guerra, que escolheu ingressar na luta Nazi contra a URSS, ao invés de 
se submeterem aos trabalhos forçados impostos pelo regime de Hitler. 
Esta legião, também conhecida como Legião de Infantaria 638, teve 
um percurso muito breve, tendo sido desmantelada em 1944, 
fundindo-se com a mílicia, criando a SS Charlemagne Division (35).

Litografia (p.19)  

Processo de impressão inventado por Aloysius Senefelder em 1796 que 
consistia na utilização de uma pedra calcária de grão muito fino, onde 
se marcavam as imagens ou as letras a lápis ou pincel, e depois se 
aplicava uma graxa ou outra matéria gordurosa sobre as imagens. De 
seguida humedecia-se a pedra, permitindo que a água aderisse às par-
tes que não estavam cobertas com a matéria gordurosa e impedindo 
desta forma que a tinta se espalhasse por toda a pedra. 
Por último, colocam-se as folhas de papel sobre a imagem e procede-
-se ao decalque da mesma, tornando a litografia, num processo directo 
de impressão (36).

Letras Egípcias/ Serifa Grossa (p.20)  

Nome que provém do inglês Egyptians, e que é atribuído às letras de 
serifa grossa, criadas pela mão de Robert Thorne. Este tipo de letra 
caracteriza-se por ter um desenho estreito ou ligeiramente expandido, 
terminando sempre com uma serifa forte e robusta. 
As letras egípcias foram criadas com o propósito de se libertarem dos 
pequenos suportes como jornais e livros, para estarem presentes em 
cartazes e anúncios publicitários em grandes escalas (37).
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Letras Grotescas (p.20)  
Esta denominação surge no ano de 1832 para caracterizar umnovo 
tipo de letra, diferente do egípcio. 
A família tipográfica mais famosa que serve de referência para os 
designers e para a criação de novas fontes é a Akzidenz Grotesk, 
desenhada por um autor anónimo. Esta letra caracteriza-se por ter 
um traço grosseiro e quase constante, e estar desprovida de qualquer 
serifa (38).

László Moholy-Nagy (1895-1946) (p.45)  
Artista húngaro que alcançou a sua notoriedade através do desenvol-
vimento pessoal em várias áreas das artes  como a Pintura, a Escultura, 
a Fotografia, o Design, o Cinema e o Teatro. 
Foi ainda professor na Bauhaus, onde leccionava sob os ensinamentos 
e a filosofia do Construtivismo Russo, transmitindo aos seus alunos a 
defesa por uma integração da tecnologia e da indústria no design e 
nas artes.
Depois do fecho da Bauhaus (devido aos Nazis), Moholy-Nagy emigra 
para os Estados Unidos, mais concretamente para Chicago, onde se 
torna director de uma escola de design, a New Bauhaus (mais conhe-
cida pela Escola de Chicago), e que mais tarde se denomina de 
Institute of Design. Os seus ensaios teóricos, e os seus trabalhos, fazem 
deste artista uma figura influente na arte do século XX (39).

Marilyn Monroe (1926-1962) (p.65)  
Nome artístico de Norma Jeane Mortensen, actriz norte-americana 
considerada como uma das mais famosas estrelas de cinema de todos 
os tempos, um símbolo de sensualidade e um ícone de popularidade 
no século XX. Apesar de toda a beleza deslumbrante, das suas curvas 
e lábios carnudos, Marilyn era mais do que um símbolo sexual na 
década de 50 e, sem dúvida, a loira mais amada de Hollywood.  
A sua aparente vulnerabilidade e inocência em conjunto com a sua 
sensualidade, tornam esta actriz numa pessoa muito querida em todo 
o mundo. 
Participou como personagem principal em filmes como Gentleman 
prefere blondes (1953) e How to marry a millionaire (1953) (40).
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Marcel Breuer (1902-1981) (p.154)  

Aluno, e posteriormente posteriormente professor da Bauhaus (em 
Weimar e Dessau). O seu reconhecimento deve-se à sua inovação 
na área do Design de mobiliário, utilizando novos materiais como o 
aço tubular, assim como à sua experiência em áreas como o Design 
de interiores de algumas lojas e habitações, assim como a presença em 
inúmeros concursos da especialidade (41).

Museum of Modern Art (p123) 

Instituição educacional fundada em 1929 com o objectivo e a dedica-
ção de ser o principal museu de arte moderna do mundo, e que o seu 
público fosse de todas as idades, nacionais e internacionais. 
A sua filosofia centra-se na procura de um diálogo entre o comprovado 
e o experimental, o passado e o presente, num ambiente que seja sen-
sível às questões da arte moderna e contemporânea. 
Esta instituição abrange várias formas de expressão visual desde a pin-
tura à arquitectura, assim como novas formas que estejam em desen-
volvimento e reflexão. 
O seu compromisso com o público é manifestado através da preser-
vação e documentação das obras de arte, que depois são expostas ao 
público no seu museu, nas suas bibliotecas, arquivos e laboratórios, e 
ainda apoiando os investigadores através de bolsas de estudo e publi-
cações com o seu mérito individual (42).

Neo Colonialismo (p.80) 

Para se perceber o conceito de Neo colonialismo, é necessário com-
preender o seu modelo económico antecessor, o Colonialismo.
O Colonialismo surge no século XIX, quando as potências europeias 
colonizaram a maior parte do continente africano e instituem um 
sistema de exploração económica de bens e matérias primas, desa-
propriando-os dos seus legítimos donos, exportando-os para benefício 
da potência colonizadora. Porém, o Neocolonialismo, sugere que, 
apesar destes países terem a sua independência política nominal de 
colónias (que lhes foi concedida depois da II Guerra Mundial), con-
tinuam a ser explorados e controlados ao nível económico, pela grandes 
potências mundiais actuais (43).
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offset (p.156)

Técnica de impressão que se caracteriza pelo aperfeiçoamento e evo-
lução da impressão litográfica. O seu desenvolvimento ocorreu em 
duas fases: a primeira em 1843 na Inglaterra, e a segunda em 1915 nos 
Estados Unidos da América
O offset faz uma impressão indirecta, ou seja, a imagem não é impres-
sa directamente no suporte (geralmente papel). Ao invés, passa pri-
meiramente por uma borracha em cauchu e só depois é que é trans-
ferida para o suporte, pois a superfície da chapa onde está a imagem 
é lisa, e teria pouca fricção com o material — o que iria deixar tudo 
borrado (44).

papel kraft (p.105) 

Mome derivado da palavra alemã “forte” e que caracteriza um tipo de 
papel fabricado a partir de uma mistura de fibras de celulose curtas e 
longas, provenientes de polpas de madeiras macias. 
Geralmente, este tipo de papel é usado para acondicionar algum 
produto alimentar para criar sacos para serem usados  pelas pessoas 
que compram nas mercearias (45).

pro bono (p.116)  

Forma de trabalho voluntário que, diferentemente do voluntarismo, 
implica que a actividade seja exercida com carácter e competências 
profissionais, não sendo, no entanto, remunerada (46). 

Pentagram (p.98)

Maior atelier de design do mundo, fundado em 1972, que actual-
mente conta com 16 sócios e quatro filiais espalhadas pelos Estados 
Unidos e Europa. Cada um dos seus sócios domina uma área criativa 
diferente, porém recebem todos o salário de forma igual e possuem 
a sua própria equipa que trabalha apenas para ele e para os seus 
clientes. Esta política permite que haja um grande espectro de áreas 
criativas concentradas, mas que trabalham de forma independente 
dentro do mesmo espaço (47).

xxiv



Public Theater (p.116)

Uma das instituições culturais mais proeminentes dos Estados Unidos, 
que foi fundada por Joseph Papp, no ano de 1954 e converge as vozes, 
os ritmos e as culturas de todo o mundo num teatro que alberga e 
que é palco de inúmeras peças de teatro de renome, assim como de 
actores, encenadores e outros profissionais do ramo.
O grande objectivo do Public Theater é o de continuar o legado do 
seu fundador, abraçando as complexidades da sociedade contempo-
rânea em que vivemos e incentivando o público e os artistas a abraça-
rem o gosto pelas artes performativas, especialmente o teatro. 
É também um objectivo, demonstrar a multiculturalidade das peças 
que entram em cena neste teatro, assim como o carácter educativo e 
a possibilidade de se adaptar a qualquer faixa etária (48).

Punk (p.87)  
Termo que caracteriza a subcultura nascida no seio da rebelião juvenil, 
que mais se desenvolveu nos Estados Unidos, desde os anos XX. 
Este nome associou-se a um movimento que se caracterizou por ser 
um estado de espírito, uma atitude, uma visão do mundo, espelhando-
se na música e em outras áreas artísticas como o Design Gráfico, a 
Moda, o Vídeo, entre outras. Como uma subcultura, o Punk vibra em 
torno de uma tensão dinâmica, fascinante e criativa, entre os valores da 
comunidade e o individualismo.
Pode-se caracterizar ainda, como sendo uma micro-sociedade de 
jovens que não se conformavam, uma casa para os que não se ajusta-
vam na sociedade, para os que eram marginalizados e tinham de lidar 
constantemente com todos os que pretendiam abusar da sua liber-
dade. Dentro da sua micro-sociedade, procuravam reforçar os laços 
que tinham em comum, apesar dos diferentes pontos de vista e das 
suas diferenças (49).

redesign (p.58)

Reformulação feita no design de algum objecto ou suporte gráfico 
por diversas razões: novas técnicas, novos materiais, correcção de 
falhas, como estratégia de marketing ou para renovar o produto no 
mercado (50)

Royal Air Force (RAF) (p.52) 

Força aérea independente e mais antiga do mundo criada em 1918 
durante a I Guerra Mundial que resultou da fusão da Royal Flying Corps 
com a Royal Naval Air Service.
Desempenharam um papel importante no combate aos Nazis durante 
a II Guerra Mundial e marcaram a história militar britânica, pela sua 
atitude defensiva e pela sua “arma secreta” que os seus inimigos não 
possuíam: o radar (51).
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Serigrafia (p.65)

Técnica de impressão usada para fins comerciais, e que pode ser 
aplicada num largo espectro de suportes como tecidos, plásticos, 
vidro, cerâmica, madeira ou metal. O processo de gravação consiste 
na transferência de uma imagem desenhada para uma tela de nylon. 
O desenho pode ser feito com tinta opaca num material transparente 
(acetato ou papel vegetal), obtendo-se um “filme”, que servirá para 
gravar a tela (matriz). 
O filme desenhado, é colocado então sobre a tela de nylon, que 
recebeu uma fina camada de líquido (emulsão) sensível à luz. Dentro 
de uma caixa escura, a tela de nylon com o desenho são expostos a luz 
muito forte. Passado alguns minutos a emulsão que recebeu a luz seca 
e adere ao nylon, e a que ficou protegida pelo desenho é retirada com 
água. O resultado é uma trama, sendo que a parte desenhada esta livre 
para a passagem da tinta e a restante está vedado pela emulsão. 
A impressão é feita através de rodos que “empurram” a tinta que é 
colocada dentro da tela de nylon, pelos orifícios deixados em aberto 
que formam o desenho. O número de impressões é que permite a 
composição total do desenho, soman-do as cores e formas a cada 
nova impressão (52).

Serviço de Propaganda Nacional (SPN) (p.141)

Um dos primeiros organismos do Estado Novo, fundado em 1933, que 
dependia directamente do presidente do Conselho. A direcção deste 
organismo estava a cargo de António Ferro (escolhido por Salazar), 
mantendo-se à sua frente até 1950.
O grande objectivo do SPN era o de criar uma imagem do regime por 
forma a promovê-la e legitimá-la, tanto no interior do país como no 
exterior. Para atingir esse objectivo recorria aos ilustradores e artistas 
gráficos que criassem cartazes ou outros elementos que publicitassem 
o país e mostrassem o que ele tinha de melhor (53).

Stanislaw Zagorski (1933) (p.100)  

Designer gráfico de origem polaca que se especializou no Design 
editorial, na ilustração e no design de cartazes com fins comercias.
Foi através do design de cartazes, especialmente para publicitar filmes, 
que adquiriu reconhecimento ao nível internacional (54).

Swatch (p.108)

Marca suíça de relógios de quartzo que, depois de alguns altos e 
baixos, conseguiu reafirma-se no mercado e inovar ao nível tecnológi-
co e estético, tornando-se autênticos símbolos culturais e ícones 
mundiais. O fundador e presidente do grupo Swatch foi Nicolas 
Hayek (1928-2010) (55).
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The family that prays together, stays together (p.109) 
Slogan criado por Al Scalpone para ser usado como uma das frases 
de ordem do movimento católico denominado de Family Rosary 
Crusade (Cruzada do Rosário em Família). Este movimento foi criado 
pelo padre Patrick Peyton em 1958, com o objectivo principal de 
unir as famílias em torno da oração. O seu método de difusão era 
entre os meios de comunicação em massa, como as rádios e até atra-
vés de discos gravados com orações suas em conjunto com celebrida-
des de Hollywood (56).

totem (p.156)  
Espécie animal, vegetal ou determinado objecto que certos povos 
primitivos têm como sagrado (57).

Ukiyo-e — “retratos do mundo flutuante” (p.112)

Ilustração japonesa que floresceu na cultura deste país no período 
Edo (1603-1868), num contexto em que o poder político e militar 
estava na mão dos shoguns e o país encontrava-se isolado do resto 
do mundo. 
O nome desta arte deriva do estilo de vida ligado ao lazer 
que os centros urbanos japoneses viviam naquela época, como casas 
de chá, restaurantes, idas ao teatro, e aos prazeres da carne como as 
gueixas. Esse estilo de vida mundano era retratado e documentado 
através de representações de cenas, ídolos, as gueixas, assim como as-
sumiam o papel de veículos publicitários de alguma actividade, espectá-
culo ou estabelecimento.
O fundador da escola onde se aprendia esta arte foi o artista Hishi-
kawa Moronubu. No século XIX, estas ilustrações assumiram o papel 
de moeda de troca entre a comunidade oriental e a Europeia, resultan-
do na sua popularidade em França e influenciando muitos artistas 
daquela época (58).

urbanidade (p.147)  
Qualidade do que é urbano; civilidade, cortesia, delicadeza (59).

velaturas (p.157) 

Palavra utilizada para caracterizar a demão de tinta ou grude que é 
aplicada numa tela, por forma a transparecer a tinta que está por 
baixo (60).
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vintage (p.75) 

Conceito associado à recuperação de elementos visuais e gráficos das 
décadas de 20 a 60 do século XX (61).

workshop (p.134)  

Aulas ou formações de curta duração que são orientadas por um 
professor ou formador, e que junta um grupo de pessoas com o intuito 
de aprender alguma actividade práctica e alguma formação teórica 
através da estimulação das mesmas para a criação de trabalhos e de 
discussões de ideias (62).

woodtype characters (p.20)  
Tipos de letra esculpidos em madeira que se usavam nas manchetes 
dos jornais (63).

xilogravura (ou Xilografia) (p.23)

Termo— original do inglês, woodcut— que denomina o método 
mais antigo de impressão. Este processo consiste no entalhe de uma 
imagem (apenas através das suas linhas de contorno), numa prancha 
de madeira. Depois de feito o entalhe, passa-se sobre ele um rolo 
embebido em tinta. Esta fica alojada apenas nas zonas em relevo, que 
depois se pressiona contra a folha de papel (ou tecido) até que a ima-
gem fique gravada na mesma.
A xilografia nasceu no Oriente no século VII e era utilizando, sobretudo, 
para estampar tecidos. Na Europa, apenas surgiu no século XIV, e os 
seus primeiros registos aparecem em estampas religiosas ou calen-
dários (64).
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58 capa da revista Wet, April Greiman e Jayme Odgers (1979) (p.83)
59 capa do livro CalArts, April Greiman (1979) (p.83)
60 interior do nº2 da revista Fetish, Jane Kosstrin e David Sterling (1980) (p.84)
61 cartaz promocional para o Simpson Paper Company, Inovation, Michael Vander-
byl (1985) (p.85)
62 capa do álbum God Save The Queen (Sex Pistols), Jamie Reid (1977) (p.87)
63 interior da revista The Face , Neville Brody (1982) (p.89)
64 redesign de capas da colecção Romanzi D’Itália, Luise Fili (p.90)

Paula Scher

1 Paula Scher, Christian Witkin (p.98)
2 capa para o álbum Boston (Boston), Paula Scher (1976) (p.103)
3 capa para um álbum da compilação The Best of Jazz, Paula Scher (1979) (p.104)
4 cartaz promocional da compilação The Best of Jazz, Paula Scher (1979) (p.105)
5 cartaz promocional do álbum Trust (Elvis Costello), Paula Scher (1981) (p.106)
6 cartaz promocional da SVA To be good is not enough when you dream of 
being better, Paula Scher (1982) (p.108)
7 cartaz promocional da SVA Art is..., Paula Scher (1992) (p.108)
8 conjunto de cartazes promocionais para a Swatch, Paula Scher (1984) (p.109)
9 cartaz original de Herbert Matter e cartaz promocional para a Swatch, 
Paula Scher(1986) (p.110)
10 interior do livro/manifesto Great Beginnings, 
Paula Scher e Terry Koppel (1984) (p.112)
11 capa do álbum Japanese Melodies fo Flute and Harp (Pierre Rampal), 
Paula Scher (1978) (p.113)
12 capa da revista Print, Paula Scher (1985) (p.113)
13 capa do anuário Graphic Design USA:11, Paula Scher (1989) (p.114)
14 cartaz para o Shakespeare in the Park, Paula Scher (1994) (p.116)
15 cartaz para o Shakespeare in the Park (1995) (p.117)
17 cartaz para a peça Under the Radar (2008), Paula Scher (p.117)
18 cartaz para o Shakespeare in the Park, Paula Scher (2008) (p.118)
19 cartaz para o Love Festival, Paula Scher (2007) (p.119)
20 cartaz para o musical Bring in ‘Da Noise, Bring in ‘Da Funk, 
Paula Scher(1995) (p.120)
21 evolução do logótipo do Public Theater, Paula Scher (1994-2008) (p.121)
22 cartazes promocionais para o Ballet Tech, Paula Scher (1997) (p.122)
23 desenho original do logótipo Citi , Paula Scher (1998) (p.123)
24  logótipo Citi , Paula Scher (1998) (p.123)
25 telas publicitárias na fachada do MoMA, Paula Scher (2009) (p.124)
26 suportes impressos para o MoMA, Paula Scher (2009) (p.124)
27 cartazes publicitários do MoMA, Paula Scher (2009) (p.125)
28 fachada do The Duke, Paula Scher (2000) (p.125)
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29 pormenor do interior do The Duke, Paula Scher (2000) (p.126)
30 pormenor do interior do The Duke, Paula Scher (2000) (p.126)
31 pintura World, Paula Scher (2000) (p.127)
32 pintura China, Paula Scher (2006) (p.128)
33 pintura Tsunami, Paula Scher (2006) (p.128)
34 pintura NYC Transit, Paula Scher (2007) (p.129)
35 pintura Europe, Paula Scher (2000) (p.130)
36 mural instalado no Queens Metropolitan Campus, Paula Scher (2010) (p.131)
37 segundo mural instalado no Queens Metropolitan Campus, 
Paula Scher (2010) (p.131)
38 logótipo AGI Open (p.134)
39 cartaz publicitário para o AGI Open 2010 no Porto (p.135)
40 cartaz Brief + Politics + Money x Head= Solution, Paula Scher (2010) (p.136)

Portugal
1 cartaz A Lição de Salazar (p.140)
2 cartaz Exposição de Sevilha, Almada Negreiros (1929) (p.142)
3 cartaz Nós Queremos Um Estado Forte! Votai na Nova Constituição!, 
Almada Negreiros (1933) (p.143)
4 cartazes publicitários para o filme A Canção de Lisboa, 
Almada Negreiros (1933) (p.144)
5 cartaz Exposição Colonial Portuguesa em Paris, Fred Kradolfer (1937) (p.145)
6 capa do livro A Boca da Esfinge, Bernardo Marques (1924) (p.148)
7 capa para a revista ABC, Jorge Barradas (1927) (p.149)
8 capa do nº 119  da revista Ilustração, António Soares (1930) (p.150)
9 Fundação Calouste Gulbenkian, Daciano da Costa (1966) (p.153)
10 logótipo Autosil, Sena da Silva (p.155)
11 cartaz A.A.Silva/Autosil, Sena da Silva (1947-1959) (p.155)
12 revista Almanaque, Sebastião Rodrigues (1960) (p.157)
13 embalagem de tabaco SG Gigante, António Garcia (p.158)
14 capa do livro O Adeus às Armas (A Farewell to Arms), António Garcia (1929) (p.159)
15 ilustração para o livro Estranhões & Bizarrocos, Henrique Cayatte (p.161)
16 jornal Público, Henrique Cayatte (p.162)
17 capa da revista Egoísta Henrique Cayatte (p.162)
18 jornal Jornal de Notícias, Francisco Providência (2006) (p.163)
19 Comemorações Aveiro, Francisco Providência (2009) (p.164)
20 instalação Ermida Nossa Senhora de Fátima, atelier R2 (2008-2009) (p.166)
21 sistema de sinalética Museu Berardo, atelier R2 (2007) (p.167)
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22sistema de sinalética Percursos Inacabados, atelier R2 (2007) (p.168)
23 cartaz I love Távora, atelier R2 (2006) (p.169)

Análise iconológica
1 cartaz para o musical Bring in ‘Da Noise, Bring in ‘Da Funk, Paula Scher (1995)(p.176)
2 cartaz promocional Guimarães Jazz Fest 2009, atelier Martino & Jaña (2009) (p.177)
3 capa da revista UP, +2 Designers (p.179)
4 cartaz promocional Festival Shakespeare In The Park, Paula Scher (2008)(p.181)
5 cartaz promocional Indie Lisboa’11 (2011) (p.182)
6 sistema de sinalética Bloomberg L.P., Paula Scher (2005) (p.183)
7 sistema de sinalética Museu Berardo, atelier R2 (2007) (p.184)
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Esta dissertação com base teorizante, tem como objectivo 
conhecer a designer e artista Paula Scher (1948) e a sua lingua-
gem visual.  É também nosso objectivo reconhecê-la como um 
ícone do design e integrá-la no contexto das artes visuais, através 
das pontes que estabelece com as várias artes, nomeadamente 
o Design Gráfico, a Arquitectura e a Pintura, entre outras, assim 
como todo o impacto que todas essas suas características têm 
tanto no Design a nível mundial, mas sobretudo em Portugal.

A investigação feita sobre estes temas atravessou várias etapas, 
nomeadamente a pesquisa e análise detalhada das principais 
obras de Paula Scher, bem como dos movimentos e correntes 
artísticas que assumimos como sendo influências para a sua lin-
guagem gráfica e visual. Assumimos alguma ousadia na escolha 
do nosso objecto de pesquisa, uma vez que se trata de uma 
artista contemporânea ainda em actividade nos Estados Unidos. 
No entanto, esta escolha foi feita, não só pelo interesse que o 
mestrando demonstra sobre a designer e o seu percurso artísti-
co, mas também porque até à data ainda não fora abordada em 
nenhuma dissertação.

Apesar desta escolha ter apresentado algumas dificuldades no 
âmbito da pesquisa documental acerca de Paula Scher, das suas
obras e das suas influências, destacamos a importância da mono-
grafia publicada pela editora Princeton Architectural Press em 
2005, fundamental para a nossa contextualização da biografia e 
bibliografia desta designer. Destacamos também toda a informa-
ção resultante da nossa pesquisa, nomeadamente em testemu-
nhos publicados sobre a sua vida e obras, assim como o sítio da 
internet do atelier de design onde é sócia, a Pentagram, e outras 
obras literárias sobre o design e que constituem autênticos 
mananciais de referência para a nossa investigação.

Recorremos ainda a uma breve entrevista, conduzida via email, 
com a própria, por forma a podermos questioná-la pessoalmen-
te sobre algumas temáticas pouco abordadas nos documentos 
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encontrados, assim como sobre outros assuntos que irão ser 
abordados ao longo desta dissertação [1]. Pretendemos desta 
forma, estabelecer uma comunicação mais estreita com esta 
designer, com o intuito de podermos conhecer um pouco mais 
da sua personalidade, sem ser apenas através de algumas fontes 
secundárias, investigações e leituras indirectas.

Destacamos também a importância de contextualizarmos e 
evidenciarmos o percurso histórico do Design Gráfico ao nível 
internacional, no âmbito da Revolução Industrial e da sua assun-
ção como um marco e um catalisador importante de grandes 
revoluções, nomeadamente no Design Gráfico.
A Revolução Industrial foi um importante catalisador do nasci-
mento do Design Gráfico e da sua profissionalização, que foi 
evoluindo ao longo dos anos e atravessando inúmeras filoso-
fias e contextos sociais e artísticos, mas sempre com um papel 
importante e específico em cada um. Desta forma, procuramos 
entender, de uma forma mais clara e objectiva, as influências 
que Paula Scher abraçou para construir sua linguagem gráfica 
identitária e única.

Nesta abordagem histórica do Design, destacamos ainda a 
relevância de referenciarmos o percurso português, contextua-
lizando-o paralelamente aos acontecimentos ao nível mundial, 
com o intuito de compreendermos que correntes e movimen-
tos artísticos e respectivas filosofias, conseguiram penetrar e 
enraizar-se em Portugal, assim como conhecer os seus percur-
sores e protagonistas.

O principal método de investigação utilizado é a pesquisa 
documental, sobretudo a revisão literária de algumas fontes 
secundárias que se complementam com a observação através 
do recurso a entrevistas a informadores qualificados, assim 
como através da observação e análise de algumas obras de arte.

[1] Destacamos aqui que, 
no decorrer da investigação, 
surgiu a possibilidade de po-
dermos entrevistar Paula Sher 
pessoalmente no seu atelier 
em Nova Iorque. 
Porém por questões tempo-
rais não coincidentes entre a 
designer e o mestrando, foi 
impossível realizar essa viagem.
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O Estado da Arte da nossa dissertação é então constituído por 
quatro partes. 

Na primeira parte, foram abordadas algumas das  correntes 
artísticas da modernidade, desde o Estilo Vitoriano ao Pós-
-Modernismo sintetizando cada uma delas, e destacando tam-
bém alguns criadores, correntes ou “escolas” que se eviden-
ciaram nestes contextos e que, pela sua independência, não se 
enquadram necessariamente em qualquer movimento, mas
que se revelaram e constituíram autênticos mananciais referen-
ciais, determinantes para a cultura gráfica, visual e artística.

Na segunda parte, é feita uma análise da biografia e carreira 
artística de Paula Scher, desde os seus tempos de juventude en-
quanto estudante, até à sua entrada como sócia na Pentagram, 
e trabalho que ainda continua a desenvolver ao serviço deste 
atelier de design. Vão ser destacados alguns dos seus trabal-
hos mais importantes e marcantes que fazem parte da cultura 
visual americana, demonstrando também a sua versatilidade e 
transversalidade.

Destacamos também neste capítulo, o seu papel junto da 
Alliance Graphique Internationale, de que é membro e actual 
presidente (desde 2009), ressalvando o facto de que neste início 
do século XXI, há alguns designers portugueses que fazem 
parte deste grupo de elite do Design, o que é um sinal evidente 
de reconhecimento internacional.

Iremos ainda abordar e contextualizar uma síntese do percurso 
histórico do Design em Portugal, desde a década de 1920 até 
à actualidade. Deste modo permite-nos conhecer os percursos 
históricos desta disciplina e ofício. Iremos apresentar alguns 
exemplos de alguns designers e artistas profissionais que se 
destacam pela sua personalidade ousada, e com um carácter 
inovador, demonstrando-o através das suas obras.
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Para além da pesquisa desenvolvida, também tivemos como 
base algumas entrevistas [2] a informadores qualificados, que 
nos proporcionaram algumas ajudas e esclarecimentos sobre a 
maneira como Paula Scher constitui uma referência assumida 
e consciente no Design e nos designers contemporâneos 
portugueses, e se as influências das suas obras ainda têm reper-
cussões nas gerações de designers mais jovens.

O último capítulo desta dissertação, contém uma breve abor-
dagem iconológica e comparativa a três trabalhos de Paula 
Scher e três trabalhos de ateliers portugueses, com o intuito de 
complementarmos a nossa investigação, assumindo-a como 
uma conclusão “prática” com base em comparações reais e 
presentes no quotidiano da sociedade cultural e de consumo.

[2] Não tanto como gostaríamos 
mas, por diversas razões que 
transcendem a nossa vontade, 
(como a desvalorização da inves-
tigação feita para esta disserta-
ção, assim como a despreocupa-
ção e desinteresse manifestado 
por algumas personalidades 
e profissionais da primeira e 
segunda gerações e que ainda 
estão em pleno exercício da sua 
profissão, em contribuir para ela, 
concedendo alguns minutos do 
seu tempo para dar o teste-
munho), não conseguimos obter 
toda a informação desejada, o 
que nos “obrigou” a enveredar 
por outros caminhos e a recorrer 
a obras literárias de autores 
portugueses ou a sítios na inter-
net para nos ajudar a colmatar
as lacunas que iam surgindo 
neste campo.
Estas barreiras ajudaram-nos a 
reflectir acerca das dificuldades 
que se colocam na recolha de 
testemunhos de vida, autênticos 
documentos de uma ou duas 
gerações de designers gráficos 
portugueses, fundamentais para 
a sua História.
Mas, este será um novo tema 
que esperamos pode despertar 
a atenção de alguém para a sua 
investigação e desenvolvimento.



13



14

Paula Scher, enquanto designer gráfica transversal a várias artes, 
tem conseguido desenvolver ao longo da sua vida e da sua 
carreira, uma linguagem identitária, única e expressiva, que a 
distingue e constitui como referencial na cultura visual nova-
iorquina. Para alcançar o patamar elevado onde actualmente se 
encontra, e para ter o merecido mérito, teve de lutar pelos seus 
objectivos e procurar sempre destacar-se com uma forma de 
abordar a arte e uma linguagem gráfica únicas e sem recorrer a 
quaisquer mimetismos. 
Paula Scher procurou sempre ganhar a credibilidade e poder su-
ficientes para justificar as suas escolhas, e de certa forma conse-
guiu-o. É nesse contexto, da procura de uma arte própria, longe 
de mimetismos, mas abraçando diversas linguagens provenien-
tes de vários movimentos e correntes artísticas, que procurámos 
entender o quanto esta designer consegue ser uma influência 
no mundo do design e na sua comunidade profissional, quer ao 
nível internacional, quer no contexto português.

Assim como Paula Scher tem um grande reconhecimento na 
cultura visual americana, pretendemos compreender se em 
Portugal também têm algum reconhecimento ao mesmo nível, 
na comunidade de designers nacional, especialmente no seio 
das gerações mais recentes e na maneira como abordam o 
Design Gráfico.

E é com esta ambição de querermos adquirir respostas 
concretas, que motivou a nossa questão:

Será Paula Scher uma influência na cultura 
visual actual, enquanto designer transversal 
entre as várias artes?
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Os objectivos desta proposta dividem-se em duas categorias: 
os gerais e os específicos.

Os objectivos gerais caracterizam-se pela investigação realizada 
com o propósito de demonstrar a importância da obra de Paula 
Scher no contexto do Design Gráfico e da comunicação visual, ao 
longo da sua carreira artística que atravessa várias correntes das 
Artes e do Design. É também nosso propósito demonstrar a ponto 
que esta designer estabelece entre as várias artes, como o Design 
Gráfico, a Arquitectura e as Artes Plásticas, nomeadamente a Pintura.

Ainda no âmbito dos objectivos gerais, incluímos a necessidade 
de comprovar se esta artista assume as influências que teve de 
movimentos e correntes artísticas  tais como as vanguardas, o 
Modernismo e Pós-Modernismo, e consequentemente o modo 
como as absorve para criar uma linguagem própria. 
Iremos também tentar comprovar o seu gosto e entusiasmo em 
explorar novos caminhos e novas artes e a forma como os faz e 
transpõe para o público.
Por último, destacamos como objectivo geral a importância em 
estabelecer uma ligação com o contexto histórico do Design 
português, por forma a compreendermos se Paula Scher foi uma 
influência (consciente ou inconsciente) para os designers nacionais, 
ou se apenas existe uma mera partilha de influências artísticas.

Os objectivos específicos centram-se na contribuição para a pro-
moção e divulgação do conhecimento adquirido sobre a artista, 
todo o seu percurso e antecedentes artísticos, assim como na 
demonstração do seu impacto na sociedade e junto da comunida-
de de Design nacional, mais concretamente desde a primeira ge-
ração de designers portugueses e seguintes, até à geração contem-
porânea, através de entrevistas a informadores qualificados.
Por último, destacamos a importância de uma divulgação eficaz 
de Paula Scher e do seu trabalho junto da comunidade científica 
cultural e profissional das artes, e uma motivação a novas investiga-
ções sobre a designer ou outros artistas contemporâneos e as suas 
obras ou as suas influências artísticas.
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Neste capítulo, iremos fazer a abordagem de algumas das principais 
correntes artísticas do Design Gráfico, desde o contexto da Era Vitori-
ana até ao Pós-Modernismo, que entendemos serem determinantes 
para a compreensão da linguagem visual, artística e gráfica de Paula 
Scher. Ensaiamos aqui um enquadramento histórico que será o 
grande ponto de partida para a compreensão dos antecedentes 
desta designer transversal. Só depois é que poderemos estabelecer 
as ligações entre a sua linguagem e as suas obras.
Esta abordagem é fundamental para a percepção do contexto histó-
rico das Artes e do Design, que se define não só pela sua cronologia, 
mas também pela extraordinária sequência de acontecimentos que 
se sucederam nos contextos político, social, económico, dos séculos 
XIX e XX, nos países da Europa e nos Estados Unidos. Desta forma, 
iremos utilizar a abordagem cronológica proposta pelos autores de 
duas obras de referência do DesignGráfico que são Meggs History of 
Graphic Design, de Phillip Meggs e Alston Purvis, e  Graphic Design: A 
New History, de Stephen Eskilson. 
E, para completar ou preencher lacunas que possam surgir nessa 
abordagem cronológica, iremos recorrer também a outros manan-
ciais de referência no contexto das Artes, como o The Dictionary of Art, 
coordenado por Jane Turner, e a obra tipográfica Tipografia: Origens, 
Formas e Uso das Letras, de Paulo Heitlinger.

Neste primeiro capítulo, iremos fazer a abordagem diacrónica das 
principais correntes da História da Arte e do Design, que vão ser 
determinantes na linguagem gráfica de Paula Scher, tendo como 
pilares os referenciais conceptuais propostos e anunciados pelos 
autores referidos anteriormente. 
O início da História do Design, é marcado pela Revolução Industrial 
no século XIX, e por todos os acontecimentos que ela despoletou ao 
nível industrial, filosófico, social e tecnológico, causando impacto e 
influência nas Artes e na sua forma de expressão e abordagem. 
Com a “explosão” e divulgação das novas tecnologias, dos novos 
meios de produção e dos novos bens e serviços, surge também a 
oportunidade de se poderem publicitá-los, por forma a promover a 
sua compra junto dos potenciais consumidores. Desta forma, estes 
novos bens e produtos tornaram-se no mote para o surgimento de 
uma arte que, de forma gradual, vai ganhando importância e reco-
nhecimento na sociedade, pelo papel que desempenha na promo-
ção dos mesmos, potenciando a sua comercialização. 
Consequentemente, surge o Design e o designer (apesar destas de-
nominações ainda não existirem nem terem sido assumidas naquela 
época), com o objectivo de ajudar na promoção e na publicidade 
dos produtos através da criação de suportes gráficos apelativos e 
próprios para o efeito.
Porém esta arte não se manteve apenas com este objectivo comer-
cial, tendo evoluído e adquirido outros propósitos, permitindo desta 
forma o desenvolvimento de novas linguagens, novas formas de 
transmissão da mensagem estipulada e das novas filosofias, que 
contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento da linguagem 
gráfica de Paula Scher.



Segundo Hobsbawm (1917), na sua obra (1962), a Era das 
Revoluções foi um marco importante na História Mundial, uma 
consequência da Revolução Industrial, que teve início aproxima-
damente no ano de 1789 em Inglaterra, e que desencadeou 
um grande número de acontecimentos: evoluções e avanços 
em várias áreas—artes, ciências, física, química, tecnologia, 
economia, nas comunicações—e a sua expansão especialmente 
pela Europa, e mais tarde pelos Estados Unidos.
Podemos considerar que o Design Gráfico nasceu neste con-
texto de revoluções e inovações, pois foi com o aumento da 
produção industrial que surgiu de uma forma espontânea, a 
necessidade de inventar novas formas de vender e promover 
os bens ao consumidor da nova sociedade europeia e ameri-
cana. Consequentemente, também potenciou o aparecimento 
de novas formas de comunicação, que providenciaram uma 
participação das artes gráficas nas mudanças económicas, polí-
ticas, tecnológicas e sociais, que marcaram a época. 
Posteriormente, estas revoluções inovadoras foram-se espalhan-
do pela Europa, e “exportadas” para os Estados Unidos como
parte da herança cultural europeia (1).

Estes avanços, segundo Meggs, passaram pelo aparecimento 
de fábricas (que, consequentemente ajudaram a promover a 
rapidez da evolução e da produção em massa, a desenvolverem 
os meios de produção dos cartazes, jornais e livros), a aplicação 
dos conhecimentos científicos à criação de novas técnicas de 
produção e de novos materiais, ao aparecimento do capitalismo 
e à melhoria da educação através da maior e melhor acessibili-
dade da leitura —jornais e livros—possibilitando desta forma a 
rapidez na difusão da informação, e também o aumento da 
qualidade de vida. O autor afirma ainda que, estes novos acon-
tecimentos vieram contribuir para o desenvolvimento das artes, 
mais concretamente nas áreas das publicações e dos seus meios 
de produção. A impressão começou a ser feita em litografia, e 
a cor passou a ser um elemento essencial presente nas publica-
ções. Consequentemente, estas deixaram de ser suportes ape-
nas acessíveis às elites, e passaram a estar disponíveis para as 
restantes classes sociais (2).

Foi também devido à industrialização, que nasceu uma nova 
classe média, com um saldo positivo de tempo para lazer e de 
dinheiro para gastar— num contexto que em França se deno-
minava de Belle Époque (1880-1914), uma época em que o cres-
cimento económico era favorável e coincidia com um período 
de paz e de futilidades. E um dos principais elementos desta 
época, foi o cartaz impresso em litografia, que inicialmente era 
apenas utilizado para publicitar o comércio de bens, serviços e 
entretenimento (como o teatro), mas que depois se transformou 
num objecto de arte, coleccionável, acessível e possível de ser 
adquirido por estas classes médias para as suas casas, como se 
fossem quadros (3).
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A massificação e a produção dos cartazes, livros e folhetos, e a 
procura dos primeiros para o coleccionismo e decoração, fez 
com que a tipografia começasse a ganhar um papel importante 
nas suas composições, pois transforma-se numa ferramenta 
importante de ajuda na divulgação e na criação dos ideais desta 
nova sociedade, e na publicidade desta época plena de activi-
dades de lazer e de enriquecimento cultural, para além de publi-
citar os produtos que produziam. 
A nova dimensão do formato dos cartazes, permitiu que o 
artista gráfico tivesse a possibilidade de os apresentar publica-
mente e de uma forma imponente e impactante, pois era mais 
uma novidade naquela época. Desta forma permitiu que se 
pudessem promover não só os produtos, mas também o nome 
do artista gráfico e do ilustrador, conseguindo assim ganhar 
mais importância e reconhecimento junto da sociedade, pelos 
trabalhos criados.

Desta forma, nasce a profissão de desenhador de tipos— que 
combinava a profissão de designer à de tipógrafo e de impres-
sor, passando esta a ter uma maior liberdade na criação e exe-
cução de outras tarefas. Consequentemente, criaram-se novos 
tipos de letra que compostos nos cartazes, criavam formas
visuais abstractas e fortes contrastes com os seus tamanhos: 
as letras grotescas (ou sem serifas), e as letras egípcias (ou 
com serifas) (4). Segundo Heitlinger, estes novos tipos de letra 
surgem devido aos problemas de legibilidade que os tipos do 
período do neoclacissismo, Didot e Bodoni demonstravam com 
as suas linhas finas e subtis, e com hastes pesadas e contrastan-
tes com o restante corpo da letra. 
Devido a estes inconvenientes, os desenhadores de tipos come-
çaram a “rectificar” estas letras, conferindo-lhes contornos mais 
alargados e eliminando as serifas —criando as letras grotes-
cas—, ou atribuindo-lhes um contorno rectangular e maciço 
para as evidenciar—criando as letras egípcias.
Estas letras comerciais, eram colocadas em grandes escalas nos 
cartazes, e apresentava-se com diferentes decorações (no 
mesmo cartaz)—sombreados, arabescos ou motivos antropo-
mórficos—, e diferentes pesos— caracteres finos e finíssimos, 
negros ou super negros, violentamente condensados ou exces-
sivamente expandidos—, que tornavam o cartaz no meio de 
comunicação com mais impacto junto do público.
Tal como foi referido anteriormente, nesta época o cartaz era 
impresso através do processo de litografia, o que permitia uma
maior liberdade na colocação das letras, conferindo-lhes um 
maior valor artístico. No entanto, na impossibilidade de se 
imprimir o cartaz com esta técnica (devido à escala ainda mais 
exagerada do que o normal), fabricavam-se tipos móveis em 
madeira—os woodtype characters—, o que permitia uma 
maior mobilidade na colocação das letras, na composição dos 
textos e, consequentemente, permitia uma melhor leitura a 
grandes distâncias (5).



revolução industrial

Com a publicidade comercial a assumir uma grande importân-
cia naquela época, despoletando a procura pelos cartazes para 
o coleccionismo, estes suportes gráficos foram demonstrando 
gradual e exponencialmente uma preocupação ao nível da es-
tética. Consequentemente foi surgindo uma competição entre 
as casas de impressão, na procura de uma criação de cartazes 
cada vez mais apelativos a nível visual, com o objectivo de des-
pertarem a atenção do público. 
O resultado desta competição, foi a separação das tarefas e fun-
ções de artista gráfico das de impressor, por forma a que hou-
vesse uma maior qualificação da pessoa destinada à função, 
assumindo-a com uma maior dedicação e empenho e promo-
vendo o seu reconhecimento de forma gradual.

Segundo Eskilson, só a partir dos anos 20 do século XX, é que 
esta profissão começa a ganhar definição e reconhecimento (6).
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era vitoriana

É no seguimento da denominada Era das Revoluções que surge 
na Grã-Bretanha o estilo ecléctico, que assume o nome de Vito-
riano, pois coincide com o Reinado da Rainha Vitória (1837-1901), 
e com o período de prosperidade e exaltação da novidade que 
lhe é associado. 
A época de lazer e de grande poder económico que ainda se 
vivia nesta época foi um contributo para que o cartaz continuas-
se a ser um meio de comunicação determinante para a publici-
dade de espectáculos e de bens de consumo, reafirmando o 
seu estatuto de veículo de comunicação (que consegue fazer 
chegar a mensagem desejada às pessoas, de uma forma rápida
e simples). 
Como já tinha sido referido anteriormente, é neste contexto que 
surgem dois novos tipos de letra— as serifadas e não serifadas, 
e são eles que vão ser os protagonistas destes suportes gráficos 
ao enfatizarem este meio de comunicação. As suas composições 
apresentam-se caóticas, pois os designers utilizavam todas as 
famílias tipográficas possíveis (com todas as suas variantes e
pesos) colocando-as no cartaz por forma a preenchê-lo na sua 
totalidade e sem deixar nenhum espaço em branco.  
O resultado final transmitia a ideia de que, o único critério que 
o designer tinha seguido era o do eclectismo, pois os cartazes 
apresentavam-se com composições caóticas e sem qualquer 
regra específica com que se pudessem orientar naquele perío-
do artístico (7).

Um exemplo desse caos, é o cartaz The Siege of Troy or the Giant 
Horse of Simon (1833), em que é possível vermos que o seu autor 
apenas se preocupou em preencher o espaço que estava dis-
ponível (pois o restante encontrava-se ocupado pela imagem), 
com textos compostos com todos os tipos de letra possíveis e 
que não tinham qualquer relação entre si, e recorrendo apenas 
ao uso da cor vermelha, uma das poucas da paleta cromática 
deste estilo. Eskilson caracteriza este cartaz como sendo uma 
falha “interessante” por parte do artista gráfico na composição 
do mesmo, porque nem se preocupou em tentar criar uma 
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união e uma homogeneidade entre o bloco de texto e a ima-
gem, limitando-se apenas e colocar os dois elementos no cartaz 
apenas com o objectivo de preencher qualquer espaço em 
branco que ainda existisse.
A presença de uma imagem no cartaz (como neste que toma-
mos como exemplo), para além de demonstrar essa despreocu-
pação por parte do artista em tentar criar uma harmonia entre 
os elementos presentes, também era indicativo do processo de 
impressão que iria ser utilizado: a imagem deixa de ser impressa 
sob a técnica de litografia e passa a ser através da xilogravura 
(porém, a impressão das letras mantinha-se sob o processo 
litográfico). 

Num outro exemplo, um cartaz criado para uma excursão de 
comboio para Filadélfia (1876), podemos ver que este apenas 
foi impresso em litografia devido à sua composição ser apenas 
tipográfica, constituída por letras serifadas e não serifadas, com 
formas expandidas, condensadas e com tamanhos diferentes, 
sob o objectivo de se ajustarem umas com as outras e conse-
quentemente ao próprio suporte gráfico, assim como de eviden-
ciar o que devia ser lido primeiro.
Neste contexto, para além de não haver imagens, também não 
há qualquer recurso a elementos decorativos. Analisando estes 
dois exemplos, podemos afirmar que, é a tipografia, que consti-
tui o elemento principal de decoração do cartaz, evidenciada 
ainda mais pelas composições caóticas e pelo uso de vários 
tipos de letra (8). 

Pelo tempo de duração que este estilo ecléctico no contexto 
da Era Vitoriana (cerca de oito décadas), e pela sua diversidade 
e complexidade, podemos assumi-lo como percursor da era 
moderna do Design de Comunicação. 
As revoluções e mudanças que o acompanharam ao longo da 
sua “existência”, foram uma alavanca para uma nova era que es-
tava a florescer e que se questionava contra as convenções 
que até ai prevaleciam e regiam a sociedade (9).
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Nos finais do século XIX em França, surge a denominada Arte 
Nova — ou Art Nouveau—, nome usado para designar este 
movimento, nascido em 1890 e que abrange as várias áreas do
Design: Gráfico, Industrial e de Equipamento. 
A Art Nouveau, surge com o objectivo de unificar as artes através 
de um conjunto de princípios básicos e comuns a todas as áreas, 
assim como de transformar o quotidiano mundano da sociedade, 
num local de realização estética, segundo esses mesmos princí-
pios (ideias que contrariavam as preocupações prática e informa-
tiva do estilo ecléctico da Era Vitoriana). 
Este movimento defendia a unificação das áreas diversas do 
Design, promovendo uma linguagem universal, que tanto era 
aplicada em cartazes, como nas entradas das estações do metro, 
criando um novo estilo e um novo vocabulário, adequado ao 
novo mundo industrializado em que se vivia na época, assim 
como uma sociedade que celebrava a vida urbana de forma 
vibrante e emocionante (10). Desta nova linguagem, resultaram 
novas experiências no campo da cor, das técnicas de impressão 
e das características formais dos cartazes. 

Os artistas que mais contribuíram para estas evoluções foram 
Jules Cherèt (1836-1932) e Eugene Grasset (1845-1917), como 
percursores deste movimento, e Alphonse Mucha (1860-1939) e 
Henri Toulouse Lautrec (1864-1901), como principais artistas. 
Destes dois percursores, destacamos o artista Jules Cherèt, pela 
sua inovação ao nível da impressão— a cromolitografia— ou 
a litografia a cores. Este processo, renovado por Cherèt, consistia
na impressão a três cores (ao contrário de antigamente em que 
se utilizava o preto, o azul e o vermelho), e que permitia aos artis-
tas e aos impressões, alcançar qualquer cor da paleta cromática 
com as três cores primárias—amarelo, azul e vermelho. 
Quando estas se juntavam, uma nova cor era criada (11).

Alphonse Mucha iniciou a sua carreira artística ao fazer o cartaz 
publicitário para a actriz Sarah Barnardt, interpretando o papel 
de Gismonda (1894) na peça de teatro com o mesmo nome, 
catapultando desta forma este artista para o reconhecimento 
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nacional e internacional pelo seu estilo pessoal, mas com base na 
filosofia deste movimento. A sua linguagem visual incluía a repre-
sentação de figuras femininas com formas alongadas e posiciona-
das no meio de uma decoração plana e hipnotizante, composta 
por padrões decorativos e cores suaves. 

O propósito dos seus cartazes era a publicidade de produtos de 
consumo que, explicitamente revelavam sensualidade, através
da figura feminina e de todo o cenário que a rodeava: decorações 
florais, contornos curvilíneos e orgânicos que preenchiam todo 
o cartaz—os chamados arabescos (apesar de não estarem rela-
cionados com os padrões semelhantes da cultura árabe)— e 
que apelavam ao consumismo da sociedade, e em especial do 
público masculino.
Um outro exemplo de um dos seus cartazes com esta lingua-
gem muito própria, é o Bières de La Meuse (1987), em que Mucha 
transmite, mais uma vez de forma explícita a sensualidade, atra-
vés do ondular dos cabelos da senhora, da sua posição descon-
traída e do ombro que deixa a descoberto enquanto segura 
a cerveja. E é este acto de desenhar a figura feminina sob estas 
características que lhe conferem sensualidade, ao mesmo tempo 
publicita um bem de consumo, que Eskilson (2007) apelida de 
“estilo Mucha”—ou le style Mucha— que, para além de fazer parte 
da sua identidade gráfica, também passou a ser sinónimo do 
movimento Art Nouveau. 
A paleta de cores que utiliza é vasta e suave—azuis, amarelos, ver-
melhos, verdes, roxos, entre outras— e que contribuíram também 
para apelar à sensualidade e à atenção do público (12).

Henri Toulouse-Lautrec, assume outro tipo de inspiração e uma 
linguagem gráfica diferente da de Mucha, sobretudo na compo-
sição dos seus cartazes: Monmartre, que era o centro da vida 
nocturna na década de 1890 com os seus cafés e locais que 
combinavam os clubes nocturnos com teatros, salões de chá e 
bares, de onde se destacavam os famosos Moulin Rouge e Moulin 
de la Galette. 
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Lautrec, apesar de ser de origem aristocrata, era uma pessoa 
excluída da sociedade, tendo encontrado conforto na sociedade 
marginal e periférica de Monmartre, local onde deambulavam os  
burgueses acompanhados pelas suas amantes e prostitutas, uma 
temática que o artista retratou nos seus cartazes, como por exem-
plo no Moulin Rouge: La Goulue (1891). 
Neste cartaz, Lautrec mostra a dançarina e artista Louise Weber 
a dançar o can-can e a expôr as suas roupas interiores perante 
os espectadores (uma atitude bastante comum neste contexto) 
com uma grande expressividade nos seus movimentos e que o 
artista destacou através das linhas e das cores que a compõem.
A inovação técnica e sofisticada dos meios de impressão utiliza-
da nestes suportes que foram surgindo, permitiu que o resultado 
final dos trabalhos deste artista não perdessem as suas qualidades 
e ainda ajudou a destacar todas as suas inovações nos desenhos: 
a impressão a três cores (reinventada por Cherèt), e que lhe permi-
tiu manter as suas cores esplêndidas e os seus efeitos originais. 

Ainda dentro da mesma temática do autor, mas numa outra dos 
seus cartazes, é possível vislumbrarmos influências da pintura 
japonesa, que estão presentes através das áreas simplificadas, de 
cores planas, assim como na presença de contornos carregados 
e curvilíneos de cor preta, como por exemplo no cartaz Le Divain 
Japonais (1892), feito para o café concerto de Monmartre (13).

Paralelamente à produção dos cartazes em grandes quantida-
des, e que iam decorando as ruas de Paris com os seus padrões
orgânicos e as suas cores suaves, também as estações do metro, 
estas criadas por Hector Guimard (1867-1942), seguiam os 
mesmos princípios. Tal como já tinha sido referido anteriormente, 
o vocabulário estético e visual era universal e aplicado a todas 
as artes, e por isso, estas estações do metro criadas por Guimard 
assumiam as mesmas formas onduladas e os mesmos motivos 
exuberantes que transpiravam a mesma sensualidade e elegância 
que Mucha captava nos seus cartazes (14).
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A Art Nouveau foi um estilo internacional, pois as suas filosofias 
e características, alcançaram países como o Reino Unido (Escola 
de Glasgow em 1893), Estados Unidos (Escola de Chicago em 
1890), Bélgica, Holanda, Alemanha (Jugendstil, em 1896), e 
Áustria (criando a denominada Secessão Vienenese em 1897). 
Consoante o contexto social e político em que os países viviam, 
as características da Art Nouveau eram absorvidas e interpretadas 
de forma diferente pelos seus artistas, tornando este estilo dife-
rente e único em cada um dos países onde se desenvolvera (15).

A Secessão Vienense teve o seu início no ano de 1897 na Áustria, 
pela mão de um grupo de jovens artistas membros da Künstler-
haus (Associação Recreativa Vienense de Artistas), liderados pelo 
pintor Gustav Klimt (1862-1918). Este grupo pretendia quebrar 
com as ideias tradicionalistas anteriores, e procurar ideias novas 
que viessem de outros países (para além de França), tais como 
Alemanha e Inglaterra. 
Os artistas que seguiram as pisadas de Klimt, e do seu grupo 
foram os arquitectos Joseph Maria Olbrich (1867-1908) e Josef 
Hoffman (1870-1956), e o designer Koloman Moser (1866-1918), 
que posteriormente se tornaram nos artistas mais importantes 
deste movimento (16).

Segundo Eskilson, a Secessão Vienense é um sinónimo da Art 
Nouveau, pelas características principais que absorveu deste 
movimento, e pela filosofia que os artistas da Künstlerhaus 
seguiam, pois para além de estarem abertos às novas estéticas, 
também estavam convictos que podiam interpretar melhor as 
experiências da sociedade moderna e industrial. 
Porém, tal como em todos os países onde a Art Nouveau se 
enraizara, quando esta alcançou a Áustria, os artistas desta as-
sociação adaptaram as características e filosofias ao contexto da 
sociedade daquele país, absorvendo apenas os elementos com 
que mais se identificavam ou ainda recorrendo a elementos de 
outros movimentos anteriores (17).

Por questões de ordem metodológica, e apesar deste movimen-
to ter apresentado uma linguagem universal que se pretendia 
aplicar às várias áreas do Design e das Artes, iremos apenas abor-
dar a perspectiva do Design Gráfico.
A revista Ver Sacrum representou um grande marco no Design 
Gráfico austríaco quando surgiu no ano de 1989, pois funcionou 
como um verdadeiro manifesto para os designers que deseja-
vam expor as suas ideias e um laboratório onde se ensaiavam 
todo o tipo de experiências ao nível gráfico. O primeiro número 
desta revista, vinha declarar a Secessão Vienense como um 
movimento artístico independente, que pretendia despertar nas 
pessoas o seu sentido artístico, servindo também de inspiração 
para a promoção e divulgação da vida artística vienense e a sua 
independência em relação à Art Nouveau francesa. 
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Este grupo de artistas identificava o seu trabalho como sendo 
uma representação da identidade nacional.
A Ver Sacrum, apenas englobava as artes literárias e visuais, e na 
sua composição gráfica pretendia integrar na mesma página a 
tipografia, o ornamento e a imagem de uma forma unificada, 
como por exemplo, na capa do número dois feita por Moser em 
1899: a figura representa uma mulher que emerge dos exube-
rantes elementos florais desenhados com alguma abstracção. 
Tal como na Arte Nova, são visíveis as influências da estética 
japonesa, como na cor plana das faces e na temática, que 
remonta à tradição Bijin-ga. O nome da revista foi desenhado 
com o objectivo de ter a máxima semelhança com os ornamen-
tos orgânicos que preenchiam a capa, criando desta forma, uma 
coerência e uma harmonia entre a imagem e o bloco de texto.

Koloman Moser, para além de criador e desenhador de capas 
para a Ver Sacrum, também contribuiu para a criação de car-
tazes publicitários para as exposições promovidas pelos jovens 
da Künstlerhaus.
Um exemplo disso foi o cartaz que produziu para a 13ª exposi-
ção, a Secession XIII em 1902, construído num estilo decorativo 
mais geométrico (influência da Escola de Glasgow) e simplista: 
Moser recorreu à simetria e à verticalidade para compor as três 
figuras no cartaz, e utilizou formas geométricas simples para 
estruturar o espaço, transmitindo apenas a ideia de dinamismo 
através dos círculos que personificam os seus cabelos, e nas for-
mas de gota que estão embutidas nos seus corpos, resultando 
em figuras assexuadas. A paleta de cores é reduzida—apenas 
usa o azul e o vermelho— que também é uma característica 
formal deste movimento, e os contornos são tanto finos como 
grossos e predominantemente de cor preta.

A composição tipográfica revela influências da estética escocesa 
da Escola de Glasgow, na forma como está colocada no cartaz, 
como se fosse um pedestal que estivesse a sustentar as figuras 
assexuadas, criando desta forma, uma relação harmoniosa entre 
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ambas. Apesar de serem dois elementos com características 
distintas,  a imagem é geométrica e o texto é orgânico. 
Algumas letras estão exageradamente expandidas, como o R 
e o A, e com curvas regulares (um aspecto diferente da Arte 
Nova), enquanto outras permanecem mais discretas. O facto da 
sua composição ser em bloco, ajudou a criar alguma coerência 
entre a tipografia e a imagem, por forma a que a composição 
final se apresentasse contida e pouco exuberante.

Alfred Roller fez uma abordagem diferente da de Moser nos 
cartazes que criou para as exposições. Enquanto Moser assumia 
uma abordagem mais geométrica, Roller apresentava compo-
sições mais curvilíneas, como por exemplo no cartaz Seces-
sion 16 Ausstellung (1903) em que as várias letras S na palavra 
Secession, encontravam-se no topo do cartaz com característi-
cas estilizadas e alongadas, que iam descendo de uma forma 
sinuosa até ao bloco de texto situado ao fundo do cartaz. Esse 
bloco de texto também estava cheio de formas curvilíneas nas 
suas letras e incrivelmente denso, expandindo-se até aos limites 
da caixa de texto, moldando-se e ocupando qualquer espaço 
em branco que ainda possibilitasse qualquer oportunidade de 
encaixar mais letras (18).
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As primeiras duas décadas do século XX, foram um período de 
fragmentação e mudanças radicais nos diversos aspectos da 
condição humana: sociais, políticos (as monarquias estavam a 
ser substituída pela república, pelo socialismo, pelo comunismo 
e pelo fascismo), culturais (com um largo espectro de activida-
des de lazer e espectáculos), económicos (uma economia mais 
próspera), industriais (avanços científicos e tecnológicos nos 
meios de produção), nos transportes (aparecimento do carro e 
do avião), no comércio (aumento das vendas e da produção), 
e ao nível das artes.
Porém, é no Design Gráfico que se inicia uma enorme revolução, 
causada pelo brotar de novas filosofias, pensamentos e lingua-
gens, muito distintas das que vigoravam nas mentalidades da 
sociedade do século XIX, que, de uma forma consciente, vão 
rejeitar o passado e as suas filosofias artísticas, propondo simul-
taneamente novas formas de expressão artística e um novo 
modelo de pensamento para este novo século. 

É pois, assumindo o progresso, que surge na Europa no ínicio 
do século XX, a denominada Era das Vanguardas, com todos os 
seus movimentos das Artes e do Design Gráfico. 
Os artistas/criadores deste contexto, questionaram os seus 
valores culturais e filosóficos, procurando novas abordagens 
de aproximação entre as Artes e o Design com a sociedade, 
trazendo uma “lufada de ar fresco” à nova sociedade emergente, 
quebrando e abalando a visão objectiva e tradicionalista que 
predominava na mentalidade das pessoas. Segundo Meggs, 
o objectivo destes artistas era o de quebrar com os cânones e 
filosofias artísticas e estéticas pré-estabelecidas que, pela sua 
limitação ao nível intelectual, artístico e inovador, e pela sua falta 
de interacção com o público, não encaixava nas novas neces-
sidades, ambições e ideais de uma Europa visionária (e posterior-
mente, o resto do mundo) (19).

O termo vanguarda, quando aplicado no contexto artístico, 
significa “aquilo que está à frente”, o que é inovador, que intro-
duz e explora novas formas, e muitas vezes, novas temáticas. 
Segundo Charles Harisson e Paul Wood na obra Art in Theory, 
1900-2000: An anthology of Changing Ideias, é depois da I Guerra 
Mundial que a sociedade toma um novo rumo, proporcionando 
desta forma, o aparecimento para novas formas de expressão 
da Arte com um carácter mais inovador, e quebrando com os 
cânones que até então vigoravam, renovando a mentalidade 
da população. 
No contexto da corrente do Modernismo, as vanguardas toma-
ram duas formas de representação, e que iremos abordar ao 
longo desta contextualização histórica: as representações 
pictóricas, recorrendo a ilustrações figurativas ou à tipografia e 
passando a assumir um carácter pictórico; ou abstractas, recor-
rendo apenas à utilização de formas geométricas com significa-
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dos associados aos desejos e ambições dos seus artistas, com o 
intuito de expressar os seus ideais da sociedade em que viviam. 
O resultado final era composições com cariz abstracto, mas 
com mensagens e significados muito fortes que chegavam ao 
público através dos cartazes (20). 

Em 1974, Peter Bürger (1936) na sua obra Theory of Avant Garde, 
refere que, na sua opinião o termo vanguarda denomina um 
conjunto de movimentos artísticos e progressivos do século 
XX que rejeitam não só os movimentos anteriores, mas também
todas as suas características formais (como o modernismo 
pictórico) e as tradições. Os novos movimentos e os seus artistas 
caracterizavam-se pela busca de uma filosofia mais pessoal e 
autocrítica, assim como uma reintegração da arte na vida indi-
vidual. O autor acrescenta ainda que, o objectivo destes artistas 
era o de criar uma arte que possibilitasse a criação de uma nova 
base universal e formal para a prática social (21).

Destacamos em primeiro lugar, três movimentos que, pelas 
suas linguagens gráficas, pelas suas ideias basilares e pela sua 
simbologia, terão contribuído e influenciado o Design Gráfico 
das décadas e movimentos precedentes.
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Em 1907 surge em França o Cubismo [1], uma nova forma de 
representar a realidade através da Arte que se desenvolveu 
especialmente na pintura com representações de carácter pic-
tórico e abstracto que possuiam uma linguagem pejada de for-
mas geométricas, multiplas perspectivas e planos sobrepostos. 
Os seus principais percursores foram Pablo Picasso (1881-1973) 
e Georges Braque (1882-1963), e os seus principios formais 
baseavam-se na a rejeição de uma arte que fosse comercializa-
da ao nível das massas e da sociedade geral, e na defesa da sua 
divulgação apenas junto de grupos mais restritos (22).
Segundo Eskilson, esta corrente surge aliada a uma nova con-
dição de ruptura dos artistas e da sociedade com todas as lin-
guagens filosóficas anteriores, com o objectivo de procurarem 
novos ideais, novas linguagens e novas formas de pensar que 
explorassem novas temáticas e linguagens formais na busca de 
uma vida antes vivida, e melhorada a todos os níveis.
E é neste contexto emergente de uma nova corrente artística 
que destacamos três movimentos que, pelas suas linguagens 
gráficas e pelos seus ideias e pela sua simbologia, terão con-
tribuído e influenciado o Design Gráfico das décadas e movi-
mentos precedentes (23).

Motivado pelo Cubismo e pela sua filosofia artística emerge em 
1909 em Itália o Futurismo, um movimento liderado por um 
conjunto de poetas, pintores e músicos italianos, que colocou 
este país na linha da frente da nova vida moderna, uma conse-
quência dos seus ideias: simultaneidade, dinamismo e veloci-
dade. Em conjunto com o Cubismo, o Futurismo representou 
uma mudança na sociedade, pois permitiu a “libertação” da 
personalidade clacissista italiana, abrindo portas para uma nova 
mentalidade ajustada aos novos contextos sociais e políticos 
que se viviam na época, como as evoluções tecnológicas e as 
políticas anarquistas.

[1] Em 1907 com Picasso 
e a sua notável obra Les 
demoiselles d’Avignon  
[Tate Collection: Glossary—
Cubism [Em linha] [Consult. 
2011.05.23]. Disponível em 
WWW <URL:http://www.tate.
org.uk/collections/glossary/
definition.jsp?entryId=80>].
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Foi em 1909, com a publicação do Manifeste du Futurisme [2] 
por Filippo Tommaso Marinetti que o movimento futurista 
surgiu e se expandiu pela sociedade italiana, rompendo com a 
sua mentalidade clássica e estabelecendo as suas novas bases 
filosóficas em todas as áreas onde se desenvolveu, desde as 
artes gráficas à literatura. Neste manifesto, Marinetti celebrou a 
velocidade, a energia, o poder e a modernidade, e comunicou 
esses valores através dos seus poemas e do uso de uma tipo-
grafia expressiva e caótica, demonstrando que a imaginação 
dos futuristas não tinha limites, mas sim uma liberdade absolu-
ta de qualquer imagem pictórica e das regras de pontuação ou 
de sintaxe. 
Estes autores “descobriram” uma nova forma de criar imagens, 
utilizando novos elementos como os poemas que escreviam, 
sem quaisquer regras e desprovido do seu carácter verbal e 
literário, adquirindo o estatuto de imagem pictórica e de lingua-
gem visual, ganhando ainda mais expressividade e transforman-
do-se numa obra de arte (24).

A linguagem principal deste movimento foi, sem dúvida, a tipo-
grafia e a capacidade de a tornar livre de convencionalismos. 
Parole in libertá era a expressão usada para caracterizar essa liber-
dade, assim como a reinvenção da comunicação literária através 
da composição das palavras de uma forma descomprometida, 
destacando o seu lado mais lúdico e quebrando com todos os 
convencionalismos que existiam até à época (os ensinamentos 
rígidos de Guttenberg com as suas composições verticais e 
horizontais, sufocando as palavras). Ao usarem vários tipos de 
letra e todos não serifados, conseguiam comunicar e transmitir 
as mudanças de velocidade ou violência, como por exemplo os 
itálicos para sensações bruscas, e os negros para as onomato-
peias fortes.

[2] O Manifeste du Futurisme 
foi publicado pela primeira 
vez em Paris, no jornal francês 
Le Figaro,  a 20 de Fevereiro 
de 1909.  A sua tradução 
par a língua inglesa (que foi 
também a primeira tradução 
feita), data do ano de 1912, 
coincidindo com a Exposição 
Futurista em Londres 
[Marinetti, Fillippo Tommaso— 
The Foundation and Manifesto 
of Futurism in Harrisson, 
Charles; Wood, Paul— Art in 
Theory, 1900-2000: An anthology 
of Changing Ideas. p.146. 1ªed. 
United Kingdom: Blackwell 
Publishing, 1992. ISBN 0-631-
22707-5; 0-631-22708-3]. 
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Tomamos como exemplo dessas composições tipográficas, o 
livro Zang Tumb Tumb da autoria de Marinetti (1914) (25). 
Na capa e nas páginas deste livro, é possível visualizarmos a 
forma ousada como o autor usou a tipografia e recorreu às ono-
matopeias para transmitir sons, fazendo alusão aos da artilharia 
da Batalha de Adrianopolis, ondehavia combatido. O resultado 
final é uma amálgama de tipos de letra espalhados pela capa, 
contracapa e pelas páginas, que expressa todos os sentimentos 
do artista sem ser necessário recorrer a imagens pictóricas—as 
próprias palavras adquiriam o estatuto de imagens (26). 

Outro exemplo ainda mais ousado é a publicação Les Mots en 
Liberté Futuristes (1919), em que a amálgama de tipos de letra é 
ainda maior e mais caótica do que no exemplo anterior. 
Os artistas futuristas recorrem a um estilo visual que expressa 
a paixão pela velocidade e pelo dinamismo através de novas 
regras, pois os cânones convencionais iriam quebrar o dina-
mismo que este estilo emana e iriam dar um aspecto rígido 
às composições. Através a mistura de leituras iconoclásticas e 
literárias, de discursos políticos, de “barulho”, de música e de ou-
tras provocações do género, Marinetti abriu as portas para um 
espaço onde os artistas nunca haviam alcançado: a propaganda 
nos meios de comunicação onde, segundo Malcolm Barnard 
(2005), se pretendia que as composições gritassem: Look at me! I 
am graphic design and I mean something! [3] (27).
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Em 1916 surge um movimento inspirado na tipografia expres-
siva do Futurismo, pela mão de um grupo de iconoclastas que 
rejeitava todas as ideias que os movimentos anteriores fervoro-
samente veneravam, e que foi apelidado de Dadaismo
É no Cabaret Voltaire em Zurique que estes iconoclastas, dos 
quais destacamos Hugo Ball (1886-1927), Jean Arp (1886), 
Tristan Tzara (1896-1963), Gillaume Apollinaire (1880-1918), se 
questionavam sobre sobre a “irracionalidade” de um século (e de 
um mundo) que podia ser o século da paz e do progresso, mas 
que se precipitava para um terrível conflito à escala mundial. 
Deste modo procuravam usar a ironia, a sátira e a improvisação 
nas suas apresentações, com o intuito de chocarem o público, 
fazendo-os entender as contradições das culturas do mundo. 

O nome Dada não tem qualquer significado concreto, mas 
pretende pela provocação, demonstrar na perfeição o espírito 
iconoclástico deste grupo. Tal como o Futurismo, o Dadaismo 
caracteriza-se pelas suas composições caóticas, que resultam 
de colagens, sobreposições, fotomontagens e outras técnicas 
pouco ortodoxas, não só na arte mas também na performance, 
na dança, na poesia, na música, entre outros, que procuravam 
mudar a vida artística e social da sociedade através de obras 
completamente anárquicas na sua estética. 

Uma das obras actualmente mais reconhecidas deste movimen-
to é o poema Il Pleut (1918) de Gillaume Appolinaire, retirado do 
livro Calligrames (1918), uma compilação de vários poemas cali-
gráficos deste artista. A forma como estes poemas eram escritos, 
explorava a ligação da pintura com a poesia, através do uso da 
tipografia para representar uma imagem pictórica associada à 
temática de cada poema.
No poema Il Pleut, Apollinaire tentou “desenhar” e compor os 
versos por forma apelar ao olho do público criando uma ima-
gem visual da chuva de uma forma irregular e imprecisa: cinco 
linhas na diagonal e que se podem ler de cima para baixo.
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O objectivo deste poema, assim como de todos os que fazem 
parte do livro Calligrames, não é apenas o de serem lidos, mas 
serem vistos enquanto são recitados.
Tomando outro exemplo retirado do seu livro, destacamos o 
La Colombe Poignardée et le Jet d’Eau (1918). Apollinaire dese-
nhou este poema com os versos que o compunham, repre-
sentando os elementos principais da sua temática: a fonte, o
olho, e o pássaro.

Segundo Eskilson, os Dadaístas tiveram um impacto directo e 
indirecto no Design: directo, porque criaram uma linguagem 
visual e inovadora, que inspirou o design gráfico nos seus movi-
mentos futuros; indirecto, porque essa liberdade de convenções 
foi-se difundindo pelas culturas contemporâneas conduzindo 
os designers a terem uma atitude mais aberta em relação às 
obras menos tradicionais. 
Tal como vai ser abordado num momento mais adiante, este 
movimento vai servir de influência para os movimentos dos 
anos 60, que redescobriram o trabalho pioneiro revolucionário 
destes artistas irreverentes (28).
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Considerado um sucessor do Cubismo, pelo seu rigor geomé-
trico e pela fragmentação dos elementos pictóricos, surge em 
1925, na Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriéles 
Modernes, que se realizou em Paris o movimento Art Déco. 
Segundo a obra de Meggs, este movimento insere-se na “cate-
goria” do modernismo pictórico, pois ao contrário do Futuris-mo 
e do Dadaismo —que recorriam à tipografia e através dela
criavam imagens que eram tanto lidas como vistas pelo públi-
co—, o movimento Art Déco pretendia celebrar a máquina e a 
indústria através do uso de imagens pictóricas, sintéticas e orga-
nizadas no espaço do cartaz (29). 

Num ambiente pós I Guerra Mundial, em que se celebrava a paz 
e a vida associada ao lazer e aos luxos da época (como as via-
gens de paquete transatlântico e de comboio), assim como 
o glamour e a excitação do novo contexto social moderno, 
a mensagem que se pretendia transmitir nos cartazes desta 
época era sobretudo comercial, com o objectivo de atrair as pes-
soas a experimentarem todas essas novas sensações.
Este movimento, pelas suas características e pelo seu contexto 
de desenvolvimento, viria a ser uma fonte catalisadora de uma 
nova linguagem para as artes decorativas e industriais porque, 
o seu grande objectivo e a sua filosofia baseavam-se a criação de 
uma arte universal que unisse essas duas artes, e que estivessem 
direccionadas sobretudo para a estética e para o decorativismo.

O florescer deste movimento através Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs et Industriéles Modernes, veio proporcionar 
uma união de todos os seus princípios formais e estéticos numa 
só linguagem aplicada a todas as artes, desde a Arquitectura, à 
Moda, às Artes Plásticas, ao Design Industrial, ao Design Gráfico 
e a Tipografia, caracterizando-se, sobretudo, pela simetria, simpli-
cidade, geometria e pela utilização de formas e cores planas (30). 

Destacamos o artista Jean Marie-Mouron, mais conhecido 
por Cassandre (1901-1968), pelo seu grande contributo para 
o desenvolvimento do Design Gráfico e da Tipografia. As suas 
influências provêm do Grupo dos Puristas e de Le Corbusier 
e, tal como foi referido anteriormente, o principal tema dos seus 
cartazes era a publicidade aos luxos da época, a exaltação da 
máquina e da produção industrial (como as viagens de paquete), 
e a promoção de bebidas (como os licores), com o objectivo 
de atrair o público para estas novas formas de lazer, e para os 
produtos da nova vida moderna.
Cassandre acreditava que, os seus cartazes eram um meio de 
comunicação capaz de transmitir a mensagem desejada ao pú-
blico através do estilo decorativo, pictórico e sofisticado que lhes 
imprimia, acompanhando ainda a massificação da produção 
deste suporte gráfico, colocando-os lado a lado nas ruas por 
forma a criarem padrões com as formas e a paleta de cores que 
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tinham, captando a atenção do público e decorando as ruas 
de Paris.
As suas características formais apresentavam-se segundo uma 
estrutura clara, um desenho elegante e vários planos de cor 
(recorrendo a uma paleta de cores reduzida e baseada nas 
cores primárias, no preto e no branco). A abstracção geomé-
trica, assim como a harmonia e a combinação perfeita entre as 
imagens e o texto, eram dois critérios essenciais que tinham 
de estar presentes nas composições gráficas dos cartazes (uma 
consequência da absorção da aprendizagem das línguas e 
vocabulários dos movimentos anteriores, como o Cubismo, a 
Art Nouveau e o Purismo), e que estavam intimamente ligadas 
ao objectivo que os artistas tinham em promover o luxo e a 
exaltação da máquina.

Um dos cartazes mais famosos é o Normandie (1935), onde 
Cassandre promove e enfatiza a sofisticação e o luxo associado 
às grandes viagens transatlânticas. Estes aspectos são demons-
trados no cartaz através da composição pictórica e simplificada 
às suas formas essenciais e geométricas, ao uso de um elemen-
to ao centro (neste caso o paquete) para sintetizar a mensagem 
que se pretendia usar, e ainda recorrendo à composição tipo-
gráfica para enfatizar ainda mais a imagem e a composição.
A composição pictórica é uma ilustração desenhada com re-
curso à geometria e à simplicidade conseguida através de tra-
ços fortes e elegantes vastos planos de cor, curvas acentuadas, 
formas simplificadas e depuração decorativa—transmitindo, 
desta forma, a ideia de que o navio está a avançar para fora da 
imagem com uma postura imponente que rasga o mar.

A integração e a harmonia que Cassandre procurava imprimir 
na ligação do texto com a imagem, foi conseguida através da 
colocação do bloco tipográfico por baixo da figura do paquete, 
como se de um pedestal se tratasse. Desta forma, reforça a im-
portância que este meio de transporte luxuoso tinha na época, 
mas sem se esquecer de atribuir importância também à tipo-
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grafia presente no cartaz, e pela qual tinha uma grande paixão. 
Considerados elementos importantes para os trabalhos de Cas-
sandre, as letras eram desenhadas à mão pelo artista, e directa-
mente sobre o cartaz.
Apesar do bloco de texto ter sido composto com três famílias
tipográficas diferentes, todas primam e conservam a sua geo-
metria assim como a mesma altura, por forma a criar uma har-
monia entre todo o conjunto. O nome Normandie, é o que mais 
se destaca, não só pelo seu tamanho (exagerado em relação às 
outras letras), mas também pela sua acentuada condensação e 
grossura para reforçar a força e a solidez, conferindo ao mesmo 
tempo elegância à palavra e ao próprio paquete. 
As restantes frases são compostas com letras mais geométricas, 
com a letra O a fazer círculos perfeitos e com diferentes pesos 
(umas mais finas e outras mais grossas). Todo este conjunto de 
frases, pode ser visto também como uma imagem, pois asse-
melha-se a um pedestal robusto, elegante, e que contrasta com 
o fundo (31).

Este movimento, apesar de ter a sua origem em França, vai-se 
difundir também por outros países e, consequentemente, 
originar novos movimentos e novas escolas artísticas. Estas vão 
reflectir os contextos das sociedades e dos acontecimentos 
que se viviam na época, como a II Guerra Mundial, e que iremos 
abordar mais à frente.

Segundo a obra de Malcolm Barnard (2003), para além destas 
vanguardas pictóricas em que recorrem à utilização da tipo-
grafia, também há outras com importância pela sua procura 
por novas filosofias estéticas— o De Stijl, o Construtivismo e a 
Bauhaus, que floresceram depois da II Guerra Mundial. 
Este contexto de novas filosofias e ideias, teve origem na pro-
cura por uma linguagem mais pura, abstracta, livre de interfe-
rências e que, através de um certo tipo de elementos (linhas, 
formas e cores), os artistas conseguissem personificá-los com 
sentimentos e emoções. Desta forma, representam o mundo e 
tudo o que ele engloba, contestando-o ou exaltando-o (32).



de stijl

40

O movimento De Stijl, surge no ano de 1917 na Holanda, tendo 
como base a ordem, a clareza e a simplicidade das suas obras. 
Esta filosofia propõe uma linguagem estética universal para to-
dos os artistas que se associaram ao movimento, e que pode 
ser aplicada a todas as áreas que englobava, como o Design 
Gráfico, a Arquitectura, a Pintura, a Escultura e a Tipografia.

O nome De Stijl provém de uma publicação com o mesmo 
nome, que assumia o papel de manifesto para este movimento, 
e que era um autêntico laboratório para os seus artistas pode-
rem experimentar as novas técnicas e linguagens abstractas. 
O fundador desta publicação foi Piet Mondrian (1872-1944) e 
os seus colaboradores foram, Theo Van Doesburg (1883-1931), 
Bart Van der Leck (1876-1958) e Gerrit Rietveld (1888-1964).
Os objectivos deste movimento, baseavam-se na procura das 
leis do equilíbrio e da harmonia na arte, através da utilização de 
linhas geométricas e da rejeição de qualquer decoração que 
fosse inútil e supérflua, recorrendo apenas a formas simples 
(quadrados e rectângulos) e a uma paleta de cores também 
simples e reduzida (vermelho, amarelo, azul, preto e branco) 
que tivesse significado e simbolismo. Com toda esta simplicida-
de, depuração decorativa e formal da sua linguagem, estes 
artistas procuravam que esta arte fosse universal e estivesse 
ligada a todos, introduzindo uma lufada de ar fresco nas artes 
visuais e na sociedade em geral.

Em Principles of Neoplastic Art [4], Theo Van Doesburg afirma 
que, o objectivo dos artistas era dar forma à harmonia e ao 
equilíbrio universal das coisas, através das leis estéticas deste 
movimento, pois só através de uma arte pura é que conseguiam 
alcançar a estética e o equilíbrio que procuravam.
Segundo Meggs (2005), estes artistas (...) were deeply concerned 
with the spiritual and intelectual climate of their time and wished 
to express the “general consciousness” of their age [5]. E ao trans-
mitirem essas preocupações através deste manifesto, transforma-
ram-no num autêntico veículo de comunicação social para 
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[4] t.l. princípios da Arte do 
Neoplasticismo

[5] t.l.:estavam 
profundamente preocupados 
com o clima espiritual e 
intelectual que prevalecia 
na época em que viviam, e 
desejavam expressar  a sua 
“consciencialização geral” de 
uma nova era.
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a expressão e difusão dos princípios nas suas diversas vertentes 
e aplicações.

A tipografia também foi um elemento muito importante para 
este movimento.  Era desenhada segundo um sistema de gre-
lhas (composto por rectângulos e quadrados), que era também 
adoptado para a construção das páginas das publicações e 
dos cartazes. Segundo os princípios formais deste movimento, 
as letras não tinham serifas nem quaisquer outros elementos 
decorativos, e o seu desenho era apenas composto por linhas 
rectas. Quando colocados num cartaz ou numa publicação, a 
sua composição era feita na vertical ou na horizontal, evocando 
a simplicidade, a clareza e a geometrização. 
Porém, e pelo excesso de geometria presente no desenho das 
letras, tornaram-se inconvenientemente ilegíveis impossibilitan-
do a sua leitura rápida e a captação da mensagem pretendida. 
Um exemplo disso é o cartaz que Theo Van Doesburg fez para 
a Exposição Internacional de Cubistas e Neo-Cubistas (1920), 
ou até mesmo nas suas publicações da revista De Stijl.  
A paleta cromática apesar de ser propositadamente reduzida, 
era usada segundo um propósito e um significado específi-
cos, mantendo sempre o intuito de transmitir sentimentos e 
emoções (33).
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No seguimento de uma busca por uma arte abstracta e pura, 
que estivesse assumida à sociedade e às suas preocupações, 
nasce em simultâneo com o De Stijl na Holanda, o Construti-
vismo na Rússia. Este movimento nasceu no contexto da pós 
Revolução Russa de 1917, mas só em 1919 e pela mão de 
Kazimir Malevitch (1878-1935), é que esta se assumiu como um 
movimento que defendia uma Arte ligada ao quotidiano, aos 
trabalhos destinados à produção em massa, e que servisse os 
objectivos sociais através de conceitos estéticos organizados, 
claros e com base em formas geométricas simples (34).

Tal como Mondrian na Holanda, Malevitch na Rússia assumiu 
uma linguagem composta por linhas e formas geométricas
para criar o seu universo harmonioso ordenado e com relações 
puras entre os elementos. Segundo Meggs, Malevitch criou 
uma linguagem que foi considerada como um protótipo 
visionário de uma nova ordem mundial, e procurou também 
unificar os valores humanos e sociais e a tecnologia. Desta for-
ma, a linguagem visual tornou-se num meio para a criação da 
arquitectura e de um novo conceito de Design Gráfico (35).

Segundo Alexander Rodchenko (1892-1956) e Varvara Stepa-
nova (1894-1958), no seu Programme of The First Working Group 
of Construtivists (1922): The group of Construtivists has itself the 
task of finding “the communistic expression of material structures” 
[6], ou seja, tinham a necessidade de procurar pela sintetização 
dos aspectos ideológicos com os aspectos formais, por forma 
a passarem das experiências à execução real dos trabalhos, em 
que estes tivessem um carácter utilitário, para alcançarem o pú-
blico e comunicarem com ele. Esses objectivos foram atingidos
através dos seus cartazes, com recurso a elementos simbólicos 
como formas geométricas planas e simples, cores, linhas e toda a 
harmonização destes elementos no mesmo suporte gráfico.
Rodchenko e Stepanova acrescentam ainda que, os artistas 
precupavam-se em demonstrar a incompatibilidade da estética 
com as funcionalidades da produção intelectual e material, e 
simultaneamente tinham como objectivo uma participação 
activa através da restauração dessa incompatibilidade, encon-
trando um equilíbrio entre ambos, assim como na criação de 
uma cultura comunista (36).

[6] t.l.: O grupo dos 
Construtivistas tem em 
si a tarefa de alcançar a 
“expressão comunista das 
estruturas materiais”
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Para além de Malevitch, destacamos também os contributos 
de Tatlin (1885-1953), Alexander Rodchenko (1892-1956) e El 
Lissitzky (1890-1941), pelas propostas de uma “arte pela arte”, 
ou seja, pela dedicação de todos os seus conhecimentos às 
artes aplicadas e ao serviço de uma comunidade—através dos 
cartazes de propaganda política—, deixando de produzir “coisas 
inúteis”: Tatlin abandonou a escultura em detrimento da dedi-
cação ao design industrial e Rodchenko trocou a pintura pelo 
Design Gráfico e pelo fotojornalismo ao serviço da política e da 
propaganda estatal (37). 

El Lissitzky demonstrou a sua capacidade de sintetizar e de 
unificar todos os aspectos deste movimento, no cartaz Beat the 
Whites with the Red Wedge (1919). 
Através de um círculo branco, o artista consegue representar 
as forças Czaristas (lideradas por Kerensky), que estava a ser 
perfurado por um triângulo vermelho, que representa as tropas 
revolucionárias Bolcheviques. Desta forma, conseguiu encora-
jar as pessoas a aderirem aos seus ideais e ao movimento da 
Revolução Russa.
Ao olharmos para este cartaz, podemos constatar que as formas, 
as linhas e as cores representam de forma simbólica esse en-
corajamento por parte de El Lissitzky, e leva-nos a concluir que, 
a linguagem abstracta pode ser usada como uma arma de con-
testação e de desejo de mudança dos ideais e das mentalidades 
da sociedade nos contextos sociais e políticos (38). 

Para além destas representações abstractas, El Lissitzky foi um 
artista extremamente inovador na utilização de novas técnicas, 
como a fotomontagem, que combinou com a tipografia e adi-
cionou aos seus cartazes, como por exemplo em The Constructor 
(1925). Segundo Eskilson, a combinação das imagens do olho 
com a mão, transmitem a ideia de unidade entre o trabalho 
manual e a intelectualidade e simultaneamente representa  
uma parte importante da nova identidade que os artistas russos 
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procuravam naquela época. Podemos constatar que os elemen-
tos tipográficos estão bem integrados com a composi-ção geo-
métrica que preenche o fundo do cartaz, como por exemplo 
na forma como o círculo está sobreposto sobre o compasso 
que por sua vez o criou.
Este cartaz demonstra e evidencia as experiências que El Lissitzky 
fazia com o recurso ao fotograma: por exemplo, o compasso e 
a mão, foram obtidos através da sua exposição directa sobre o 
papel fotográfico, resultando no final naquele efeito de sobre-
posição sobre o rosto do seu criador (39).
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É também no contexto do final da I Guerra Mundial que surge 
na Alemanha, em 1919, uma escola que ainda hoje é considera-
da um marco na história das Artes e do Design, assim como 
uma referência absoluta para muitos designers e arquitectos 
contemporâneos: a Bauhaus.

Fundada por Walter Gropius (1883-1969) em Weimar,  a Staat-
cliches Bauhaus—casa estatal da construção—, era uma escola 
visionária que tinha como objectivo criar uma sociedade espiri-
tual e uma unidade dos artistas e dos artesãos para a construção 
e concretização do futuro. Na opinião de Malcolm Barnard, o 
trabalho que esta escola desenvolveu durante o período da sua 
existência (1919-1933), contrasta com os movimentos anteriores 
à II Guerra Mundial, como o Cubismo e o Futurismo, mas man-
tém os ideais e os propósitos do Modernismo. O objectivo prin-
cipal era a resolução dos problemas visuais do Design, origina-
dos pela industria-lização e simultaneamente conferir-lhes 
alguma “vida”, ou seja, a produção de objectos funcionais, mas 
com alguns valores estéticos.
Considerada como uma das mais importantes expressões do 
Modernismo, a Bauhaus foi a primeira escola de Design do 
mundo, mas integrando o ensino das artes desde a Arquitectura, 
o Design de Mobiliário, o Design Têxtil e o Design de Produto, 
ofícios fundamentais para a conceptualização da visão utópica 
desta escola e dos seus seguidores (40).

A abordagem artística de László Moholy-Nagy (1895-1946), 
um dos mais influentes e mais versáteis mestres da Bauhaus 
(com raízes do Construtivismo), não estava limitada a um único 
meio artístico: para além de pintor, foi também fotógrafo, e uti-
lizou algumas das suas fotografias para ensaiar montagens 
e esboços. Este mestre combinava o papel desempenhado 
pelo biológico e pelo natural (como os sentidos: visão, tacto e 
orientação sensorial), com um pensamento tecnologicamente 
orientado para as transparências, para a estrutura e para os ma-
teriais. Moholy-Nagy pretendia transmitir e ensinar a sua maneira 
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de abordar o Design e a sua filosofia artística aos seus alunos, 
que tinha como elemento principal a tipografia não serifada, 
com formas expandidas, que combinava com características 
formais como o funcionalismo e o uso de formas geométricas 
colocadas em posições horizontais, verticais e oblíquas. 
Porém, à semelhança do Construtivismo Russo, não permitia 
que houvesse espaço para decorativismos que pudessem “pôr 
em risco” os princípios básicos da ordem e da clareza nos supor-
tes gráficos mais utilizados, como um livro ou um cartaz.

Um exemplo é a capa do catálogo de Exposição de 1923, 
Staatliches Bauhaus im Weimar, 1919-1923, feita por Moholy-
Nagy. Ao analisá-la, constatamos que todo o texto esta estrutu-
rado segundo a forma quadrada da capa, criando desta forma 
uma harmonia entre ambas; as letras são grossas, sem serifas, e 
apenas com duas cores (o preto e o vermelho), criando contras-
tes dramáticos entre si. A letra B evidencia-se das restantes, e 
cria contraste com o restante texto—evocando influências do 
movimento Dadaísta para a criação deste efeito.

De uma forma geral, a tipografia foi um elemento importante 
para a Bauhaus e para os seus mestres, pois desempenhou 
um papel importante no projecto que esta escola tinha, ao 
promover a melhoria da comunicação em simultâneo com a 
sociedade, que deveria integrar e assumir os valores propostos 
pelo Modernismo (41).  
Os desenhadores de tipos desta escola, acreditavam que o uso 
da tipografia não serifada era indispensável por três razões: em 
primeiro lugar, porque era o único tipo de letra capaz de expres-
sar o espírito da máquina (através das suas formas geométricas). 
Em segundo lugar, porque uma letra não serifada e como não 
remetia para qualquer associação nacionalista, podia ser uma 
força de ligação na era do pós-guerra.
E em último lugar, porque era simples, clara e impessoal, e por 
isso, harmonizava com a fotografia.
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A família tipográfica Futura, desenhada por Paul Renner (1878-
1956) em 1927, foi a que mais se enquadrou nestas razões e 
nos objectivos bauhausianos destes tipógrafos.  
Apesar de, na época, a Futura ter sido uma letra menos utiliza-
da (do que Universal), posteriormente teve melhor aceitação e 
foi adoptada como uma letra “moderna”, pela sua legibilidade 
e pela panóplia de variantes, corpos e pesos que tinha e que a 
distinguia da Universal que apenas tinha sido desenhada em 
caixa alta. 
Para Heitlinger, a Futura é uma letra que representa bem os 
ensinamentos da Bauhaus, como a sobriedade, a clareza, a 
elegância, o equilíbrio e a legibilidade, tanto quando é com-
posta com corpos grandes, como em texto corrido (42).
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É importante destacar que, nesta década de 30, a máquina 
fotográfica, impôs-se como uma ferramenta vital para a criação 
de imagens e, consequentemente, reforçou a promoção da 
união destas com uma tipografia neutra, o que se tornou numa 
inovação, (numa vanguarda) naquele contexto em que predo-
minavam as ilustrações planas do movimento Art Déco.
A geometria e simplicidade da Bauhaus, em conjunto com a 
celebração da sociedade moderna, da máquina e dos momen-
tos de lazer (como as viagens), tornaram-se parte integrante 
da linguagem e temáticas deste artista pioneiro e mestre do 
seu tempo.

A fotografia assumida como uma ferramenta para complemen-
tar o Design Gráfico, foi um conceito desenvolvido e expandido 
pelo fotógrafo de origem suíça Herbert Matter (1907-1984). 
Apesar de ter trabalhado com Cassandre, Matter desviou-se da 
orientação dada pelo seu mestre e rumou a outras linguagens 
modernistas, aprendendo novas técnicas e abordagens formais 
de organização desta grande corrente que era a Art Déco (tais 
como a montagem e a colagem), e usando-as segundo influên-
cias do Construtivismo Russo e de Moholy-Nagy.
Os cartazes que melhor identificam este designer, são os que 
fez para o turismo suíço em 1930, em que recorreu à monta-
gem, à sobreposição e ao uso de várias escalas fotográficas 
unindo a tipografia à imagem para compor estes suportes gráfi-
cos que viriam a tornar-se autênticas obras de arte.

Nos trabalhos de Matter, as imagens fotográficas transformam-
-se em símbolos pictóricos que são retirados dos seus ambi-
entes naturalistas e ligados entre si de maneiras inesperada. 
Através dos seus cartazes, Matter apregoa, que todos os cami-
nhos vão dar à Suíça, através da união de várias camadas de 
imagens fotográficas com diferentes ângulos e escalas. 
Um exemplo é o cartaz Pontresina (1935) onde Matter utiliza 
uma fotografia tirada num ângulo pouco comum e com uma 
escala exagerada, em comparação com a fotografia do esquia-
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dor que está ao seu lado. A tipografia é simples e clara, sem 
decoração e com formas geométricas, e a sua paleta de cores 
reduzida mas simbólica: os azuis e os brancos remetem para as 
paisagens de neve, e o vermelho simboliza a bandeira suíça.

Outro exemplo foi um dos cartazes que fez para o Turismo Suíço 
em 1934 (e que mais adiante será abordado no capítulo sobre 
a carreira de Paula Scher), em que, mais uma vez o suporte 
gráfico se apresenta composto por várias camadas de fotogra-
fias—a cabeça da senhora, os esquiadores, as montanhas— e 
a composição tipográfica está articulada em união e harmonia 
com todos estes elementos. 
De uma forma geral, tal como verificámos neste cartaz, a tipo-
grafia não tem serifas, é geométrica e a cor preta destaca-a do 
fundo, enfatizando o seu significado e permitindo uma leitura 
rápida e concisa. A forma como o texto foi colocado—oblíqua, 
e da esquerda para a direita— transmite a sensação de movi-
mento associado aos esquiadores e à prática de esqui.
Como já é habitual no discurso gráfico deste designer, a sua 
paleta de cores simboliza as paisagens suíças cobertas de neve, 
assim como a bandeira deste país. Neste caso concreto, Matter 
reforça o patriotismo, sobrepondo sobre a imagem, a bandeira 
suíça, mas sempre respeitando uma coerência e uma harmonia 
entre todos os elementos presentes no cartaz (43). 
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Em 1939 eclodiu a II Guerra Mundial, e tal como aconteceu 
na primeira (1914-1918), também nesta o cartaz assumiu-se 
como protagonista principal da comunicação em massa. A sua 
importância durante este período de confronto foi enorme, 
pois foi através deste suporte que os governos/regimes (como 
a Alemanha Nazi, a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos, entre 
outros), tiveram a possibilidade e a facilidade em transmitir a 
mensagem desejada, devido à sua perspicácia em ser produ-
zido, e à sua facilidade de distribuição. Segundo Eskilson, as 
representações pictóricas retornaram aos cânones artísticos e 
integraram as composições dos cartazes dos cartazes desta 
época, destacando especialmente a presença nos suportes 
criados pelo regime nazi, e que tinham um carácter mais intimi-
datório e opressor. 
Porém, noutros países como a Grã-Bretanha e os Estados Uni-
dos, o cartaz assumia-se como como um meio privilegiado de 
transmissão de mensagens incentivadoras e encorajadoras aos 
seus soldados, motivando-os a continuarem a combater em prol 
do seu país, ao mesmo tempo que celebravam as suas vitórias, 
motivando ainda mais na esperaça da vitória final.
Aqueles que não eram mobilizados para combater, também 
eram reconhecidos e incentivados a ajudar os soldados e o seu 
próprio país, quer através do trabalho industrial, quer através do 
contributo para o desenvolvimento da agricultura.

Na Alemanha, Hitler obrigava os seus artitas a rejeitarem os 
conceitos estéticos abstractos das vanguardas, em detrimento 
da utilização de cânones artísticos clássicos na composição dos 
seus cartazes, justificando que eram os que melhor valorizavam 
e representavam o significado do regime nazi, assim como a 
mensagem que pretendiam transmitir.

A tipografia utilizada apelidava-se de fraktur, e caracterizava-se 
por ser um tipo de letra gótico, expandido, com letras arredon-
dadas e quebradas, representando e sublinhando o estilo con-
servador deste regime. 
Tomamos como exemplo de utilização deste tipo de letra o car-
taz Hitler Baut Hauf (1940) [7], que demonstra uma união deste 
tipo de letra com a ilustração figurativa. A frase presente no car-
taz Hitler Constrói. Ajuda-o a comprar bens Alemães, em conjunto 
com a ilustração da figura masculina a segurar de forma heróica 
o bloco de pedra, idealizam o homem trabalhador manual. 
Olhando para este cartaz, assumimos que com ele Hitler preten-
dia apelar à sensibilização do patriotismo, através do consumo 
de produtos nacionais, em vez dos que vinham do estrangeiro. 
O facto do texto ter sido escrito com recurso à fraktur, demons-
tra a ausência da filosofia assumidamente do Modernismo e o 
retorno à tradição, reforçando ainda mais esse conceito com 
o recurso a temáticas de construção manual. 

[7] t.l.: Hilter constrói
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No entanto, podemos vislumbrar a influência do movimento 
Art Déco e da Bauhaus, nomeadamente na geometrização e na 
suavidade das formas da figura feminina, assim como na paleta 
de cores quentes que foi utilizada. Destacamos também, a 
presença da bandeira Nazi no cartaz, com o objectivo de realçar 
ainda mais a forma persuasiva e intimidatória que o regime 
exercia sobre a população.

Por volta de 1941, os Nazis aboliram o tipo fraktur, alegando que 
este representava a tradição judia—a Judenletter— e por isso 
deveria ser substituído por outro tipo que não tivesse essa cono-
tação, escolhendo neste caso o tipo romano ou serifado. 
O facto de ser uma letra pouco legível, também justificou a sua 
abolição, pois dificultava a transmissão da mensagem, sendo 
por isso necessário procurar outro tipo de letra que a substi-
tuísse e se caracterizasse pela sua fácil leitura e transmissão da 
mensagem tradicionalista e intimidatória [8].
Um exemplo dessa mudança foi o catálogo para a Exposição 
Alemã de 1936 feito por Herbert Bayer, em que utiliza a tipogra-
fia romana e serifada, com um ar sofisticado e organizado em 
bloco no topo da capa. A ilustração utilizada sugere a elegância 
do estilo Art Déco e de Cassandre. Segundo Eskilson, ironica-
mente, apesar desta mudança de tipos de letra após, a II Guerra 
Mundial, a letra fraktur ficou sempre conotada a este regime e à 
sua escrita, ao contrário da letra romana.

Durante a guerra, os cartazes alemães absorveram outras lingua-
gens gráficas, e assumiram outras características formais e
técnicas de abordagem às temáticas propostas para os cartazes, 
que permaneciam com o mesmo carácter intimidatório, e um 
exemplo disso é a obra gráfica Chamberlain’s Work (1939). 
A sua composição consiste numa imagem fotográfica represen-
tativa de um grupo de civis mortos, em conjunto com a imagem 
do primeiro ministro britânico Neville Chamberlain, justaposta 
num ponto estratégico ao fundo do cartaz. 
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[8] segundo Heitlinger, em 
1933 é emitido por Hitler, 
um decreto que dita o uso 
da fraktur em todo o tipo de 
suportes existentes (jornais, 
livros de escola, letreiros, etc), 
catapultando desta forma a 
Alemanha para a Idade Média 
da Tipografia 
[Heitlinger, Paulo — Tipografia: 
Origens, formas e uso das letras. 
p.1741ª ed. Portugal: Dinalivro, 
2006. ISBN 972-576-396-3, 978-
972-576-396-4].
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A reforçar a atrocidade da imagem, estava ainda presente uma 
composição tipográfica que se assemelhava a uma escrita en-
sanguentada. Com esta composição dramática e chocante, 
os Nazis pretendiam mostrar que aqueles mortos eram alemães, 
e que o responsável pelo planeamento do ataque e daquele 
massacre, era o primeiro ministro britânico. Ao criarem o cartaz 
sob esta nova abordagem persuasiva e manipuladora, o regime 
pretendia apelar ao patriotismo, demonstrando que era o ben-
feitor e que não podia ser traído.

Na Grã-Bretanha, de acordo com as palavras de Eskilson, os 
designers deste país usavam nos seus cartazes, temáticas associa-
das ao heroísmo e à aventura, sem recorrerem à culpa (tal como 
haviam feito anteriormente no contexto da I Guerra Mundial). 
Um exemplo disso é o cartaz Never Was So Much Owned by So 
Many Few (1940), que celebrava o heroísmo da força aérea real 
britânica (RAF) na batalha de Inglaterra em 1940 contra as 
forças alemãs. Através da fotomontagem dos pilotos, (transmi-
tindo a sensação que estão a pairar no céu), em conjunto com 
a tipografia de cor branca, não serifada e em caixa alta (como 
se estivesse “escrita no céu”), enfatiza-se a frase de Churchill ao 
mesmo tempo que se incentiva e eleva a moral destes guerreiros, 
através de fases inspiradoras e positivas.

O regime de Estaline na Rússia (tal como Hitler na Alemanha), 
coagiu os designers a utilizarem o vocabulário gráfico e um 
registo tipográfico semelhante ao que havia sido utilizado nos 
cartazes da I Guerra Mundial: um naturalismo idealizado através 
de ilustrações com fortes apelos intimidatórios. 
A tipografia, apesar de demonstrar semelhanças com a lingua-
gem gráfica utilizada durante a I Guerra Mundial, também 
podemos assumir que contém influências do movimento Art 
Déco (pois o Construtivismo havia sido rejeitado do país), e 
mais concretamente de Cassandre: com letras grossas, conden-
sadas, reduzidas ao seu purismo geométrico, sem serifas ou 
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com qualquer outra decoração que pudesse interferir com a 
mensagem que pretendiam transmitir.
Um exemplo dessa utilização é o cartaz Our hope is in you Red 
Warrior! (1943), de Ivanov e Burova, que representava uma 
jovem com um ar choroso, presa num campo de concentração 
[9] e, em segundo plano, um soldado alemão a disparar sobre 
os cidadãos russos indefesos, através do arame farpado. 
A mensagem de desespero e de morte, enfatizada através des-
tas duas cenas, apelava ao assassínio dos traidores e intimidava 
as pessoas para não terem o mesmo destino infeliz (44).

Em França, destacamos o cartaz Légion des Volontaires Français 
contre le Bolchevisme (LVF)(1944) pois, contrariamente às temáti-
cas que temos abordado e referenciado como sendo as mais 
comuns na época, este cartaz foi criado, pelo regime de Petain, 
com o objectivo de celebrar a vitória deste grupo de legionários 
colaboracionistas que combatia ao lado dos Nazis na Rússia, 
um confronto que durou três anos, ou três invernos, como diz o 
cartaz (1941-1943) [10]. 
Essa celebração é transmitida através do corpo lustroso e estili-
zado do soldado, que se erguia num ângulo imponente como 
se fosse a proa de um navio (tal como no cartaz “Normandie” de 
Cassandre). Também aqui, a máquina é evocada através da 
textura suave, como se de uma arma se tratasse. 
Alguns dos blocos de texto destacam-se pela sua cor contras-
tante, mas outros perdem a sua importância em detrimento da 
imagem por estarem com uma cor semelhante à do fundo.

Foi ainda sob o olhar da II Guerra Mundial que a Art Déco se 
expandiu para os Estados Unidos, onde se desenvolveu e popu-
larizou através do Federal Art Project e dos artistas europeus 
expatriados que procuravam asilo neste país, o designer gráfico 
francês Jean Carlu (1900-1997).
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[9] Que simbolizava 10 
milhões de russos presos e 
atrás das linhas alemãs
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No cartaz America’s Answer! Production (1942), Carlu coloca uma 
imagem que invoca a máquina e que representa uma mão com 
uma luva a apertar uma porca, recorrendo a uma chave inglesa. 
Essa porca corresponde à letra O da palavra Production, invocando 
assim o estilo Arte Déco. Porém, a tipografia composta em ângulos 
oblíquos, e as suas cores (vermelha e azul), já não evocavam 
o mesmo estilo e a sua filosofia, mas sim outras referências, 
como a força da indústria americana de uma maneira afastada 
do elitismo e de alguma artificialidade (ideal associada ao estilo 
Art Déco), evocando formas simples e sem qualquer tipo de 
decoração, tal como havia sido a formação do Construtivismo 
e da Bauhaus (45).

Foi também neste contexto de guerra que surgiram figuras 
icónicas, reproduções realistas e tradicionalistas, masculinas ou 
femininas, que personificavam classes e grupos sociais, e os 
seus problemas, tais como a figura da Rosie The Riveter, desenha-
da em 1942 por Howard Miller, e que se tornou num verdadeiro
ícone da cultura americana pelo seu significado: representa o 
movimento feminista— as mulheres americanas que trabalha-
vam na indústria da aviação e na produção de munições para 
serem utilizadas em combate, durante a II Guerra Mundial,— 
enquanto que os homens eram convocados para a frente de 
guerra. Daí o slogan que acompanha a figura da Rosie e ainda 
lhe dá mais força: We Can Do It! [11] (46). 

Segundo Eskilson e Barnicoat, depois da II Guerra Mundial ter 
terminado, alguns dos elementos gráficos utilizados na com-
posição dos cartazes ficaram com conotações negativas devido 
à maneira como eram utilizados e à mensagem que pretendiam 
transmitir, em especial no regime Nazi. 
Elementos como a tipografia fraktur, a ilustração pictórica (com 
um naturalismo idealizado) e o slogan, todos reunidos no cartaz, 
assumiram um carácter poderoso que acentuava ainda mais a 
mensagem intimidatória e opressora deste regime. 

[10] A título de curiosidade, 
o autor Stephen Eskilson na 
sua obra Graphic Design: 
a New History,  refere este 
cartaz como sendo exemplo 
da luta contra o nazismo. Este 
erro leva-nos a uma futura 
abordagem sobre o tema.
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No entanto a tipografia fraktur foi o elemento que ficou mais 
“manchado”. A mudança de tipo de letra para a romana, e o der-
rube do regime em 1945 não foram razões suficientes para que 
a fraktur deixasse de estar conotada com a brutalidade e a 
opressão nazi. 

E esta foi talvez a razão pela qual os designers europeus procu-
raram criar uma linguagem neutra e sem quaisquer conotações 
ideológicas, assim como uma abordagem límpida e livre de 
decorações que pudessem deturpar a mensagem a transmitir. 
Procuraram também novas técnicas de composição dos carta-
zes e novos elementos, como a fotografia combinada com a 
ilustração e com a tipografia e a sintetização de cores, mas 
mantendo sempre uma postura de neutralidade, sem conota-
ções óbvias com termos sociais, políticos ou religiosos.

Mais tarde, com a emigração de toda uma geração de designers 
e artistas plásticos europeus para os Estados Unidos, esta nova 
abordagem também foi aprendida e adoptada pelos designers 
do Novo Mundo, e que viria a dominar, pela conjuntura, todos 
os meios de comunicação (47).
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[11] assumimos a nossa ousadia 
em comparar este slogan, o seu 
simbolismo e o contexto em 
que foi utilizado, com o slogan 
Yes We Can! que Barack Obama 
utilizou na campanha eleitoral 
de 2009 para a presidência dos 
Estados Unidos da América. 
A mensagem que ambos 
pretendem transmitir é a de 
coragem, incentivo e união por 
um país melhor.
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No contexto europeu do pós-guerra, sobretudo na década de 
50 do século XX, a profissão de designer sofreu uma transforma-
ção, pois deixou de estar associada aos regimes políticos, pro-
curando obter a sua independência, quer ao nível ideológico 
e filosófico quer ao nível da execução técnica e formal, procu-
rando uma linguagem neutra e livre de conotações políticas 
e religiosas. É pois, com esta ambição que surge no ano de 1950 
em Zurique, o Estilo Internacional (ou Escola Suíça), e que tinha 
como pilares principais a clareza e a objectividade, característi-
cas neutras que vão angariar inúmeros discípulos para esta es-
cola, não só ao nível europeu, mas também ao nível dos Estados 
Unidos (uns anos mais tarde).

Com o aparecimento do Estilo Internacional, os movimentos e 
correntes artísticas do modernismo e das vanguardas, como o 
Dadaismo, o De Stijl, o Construtivismo e até a Bauhaus, foram 
questionados e transformados num discurso neutro ao nível da 
comunicação comercial, tornando a linguagem gráfica formal 
e racional. No entanto, é possível visualizarmos algumas influên-
cias Construtivistas, porém desligadas da sua conotação política, 
da Nova Tipografia de Jan Tschischold (1902-1974) (com a
abolição das serifas) e do funcionalismo da Bauhaus.
Segundo Meggs, os principais pioneiros desta escola foram 
Ernst Keller (1931-2006), Théo Balmer (1902-1965) e Max Bill 
(1908-1994). Estes artistas defendiam uma filosofia baseada no 
Design como uma actividade importante e útil para a socie-
dade, rejeitando a expressão pessoal do criador, adoptando 
uma abordagem mais científica e universal aos problemas de 
design que abraçavam. De acordo com Meggs e Eskilson, a 
abordagem universal que estes pioneiros procuraram, baseava-
se na estruturação dos layouts, através de sistemas de grelhas, 
na nitidez, no minimalismo, no uso da tipografia livre de slogans 
ou anúncios publicitários e comerciais, na ordem, no funciona-
lismo e na eliminação de todos os elementos decorativos que 
fossem desnecessários.

A tipografia desempenhava um papel determinante para esta 
linguagem, pela utilização das letras não serifadas, legíveis e 
funcionalistas. Os pioneiros deste movimento, acreditavam que 
a tipografia não serifada era uma forma de expressão do espírito 
e do progresso de uma nova era e, que o sistema de grelhas 
usado na construção das letras e na organização no cartaz, era 
o meio mais legível e mais harmonioso para estruturar a infor-
mação no cartaz (48). 
Foi neste contexto quem foram criadosos novos tipos de letra 
para esta escola, a fonte Helvetica e a Univers, que ainda hoje 
permanecem como símbolos deste estilo.
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A família tipográfica Helvetica foi desenhada em 1954 por Max 
Miedinger (1919-1980) e caracteriza-se por ter uma letra clara, 
neutra, moderna e internacional. Segundo Malcolm Barnard, 
em conjunto com outros elementos, a Helvetica contribui para 
enfatizar o “espírito” do Estilo Tipográfico Internacional, e cada 
um dos elementos presentes na composição vai servir para 
comunicar com o público de uma forma internacional e univer-
sal— com o objectivo de melhorar progressivamente os valores 
modernistas, e expressar o espírito da época de forma estrutu-
rada, legível e harmoniosa (49).

A Univers também nasceu em 1954, mas pelas mãos de Adrian 
Frutiger (1928). Caracteriza-se pela sua homogeneidade e esta-
bilidade, pelas suas formas claras, e objectivas— conferindo-lhe 
legibilidade—, o que nos leva a concluir que seria adequada 
a todas as necessidades tipográficas e suportes gráficos onde 
a quisermos utilizar (50). Segundo Heitlinger, e apesar destas 
duas fontes terem sido desenhadas sob os princípios e caracter-
ísticas do Estilo Internacional, a fonte Univers foi a que melhor 
definiu, e ainda define a fórmula gráfica e a ideologia estética da 
segunda metade do século XX. O seu carácter estético e artístico 
fizeram-na adquirir um carácter humano, e consequentemente, 
conseguiu sobreviver naquele período.

A fonte Helvetica, apesar da sua aparente falta de personali-
dade e da sua frieza (e, apesar de naquela altura ter atingido 
um ponto de saturação devido ao seu uso excessivo), foi a 
fonte mais utilizada para o design corporativo e ainda hoje está 
presente em muitas aplicações: livros, sinalética, logótipos, entre 
outros. Alguns exemplos da sua utilização são a companhia 
aérea Lufthansa, a marca de automóveis Opel e os electrodo-
mésticos AEG.
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Um exemplo do uso da linguagem do Estilo Internacional no 
design de identidades, foi o famoso logótipo da Braun, dese-
nhado por Will Münch em 1934, (que em 1939 sofreu um rede-
sign), e que expressa o funcionalismo e a racionalidade desta 
marca através da simplicidade das formas, da sua construção 
geométrica, do uso de linhas expandidas e de cor preta, e o 
destaque da letra A, que para além de se encontrar ao centro, 
ainda é maior do que as restantes. Este logótipo foi colocado, 
de uma forma estratégica, e bem visível nos produtos desta 
marca, propagando desta forma o Estilo Internacional por todo 
o mundo (51).

Apesar dos percursores deste movimento, anteriormente 
referidos, serem Ernst Keller, Théo Ballmer e Max Bill, um dos 
designers gráficos que mais se destacou pelos seus trabalhos 
inovadores foi Joseph Müller-Brockman (1914-1996).
Joseph Müller-Brockman, associou-se à Escola Suíça quando 
esta se formou. Para além de ilustrador, também enveredou 
pelo design de sinalética e, sobretudo, pelo design de cartazes. 
As suas influências provém do Construtivismo Russo, especial-
mente na forma como organiza a tipografia (a formar ângulos 
de 45 graus), criando um impacto visual com os restantes 
elementos presentes no cartaz.
Müller-Brockman procurou uma forma de expressão absoluta 
e universal, através de apresentações objectivas e impessoais, 
com o propósito de comunicarem com o público, sem que os 
seus sentimentos ou ideologias propangadísticas e persuasi-
vas interferissem com a mensagem. O resultado é o poder e o 
impacto visual que o seu trabalho transmite junto do público, 
tornando os cartazes tão actuais como eram na época em que 
foram feitos.

A fotografia também foi um elemento que acrescentou aos 
seus cartazes, como um símbolo objectivo e neutro, mas que 
ganhava impacto através da sua escala e dos ângulos em que 
eram tiradas. Neste registo podemos incluir o cartaz Less Noise 
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(1960), em que o principal objectivo, foi o de demonstrar o 
desconforto que o ruído provocava nas pessoas, conseguido 
através da união da tipografia com a fotografia, compostas de 
forma harmoniosa por forma a conseguir uma boa comunica-
ção com o público (52).

Tal como já tínhamos referido anteriormente, a filosofia e a 
linguagem gráfica desta Escola tiveram discípulos um pouco 
por todo o mundo, devido à emigração dos designers suíços 
para outros países, com o objectivo de permanecerem lá e 
criarem raízes. 
Porém, apesar desta expansão ao nível mundial, o Estilo Interna-
cional e a sua filosofia não foram abraçados na sua totalidade 
pela comunidade de designers. Ao invés, apenas absorviam as 
características e os elementos com os quais mais se identifica-
vam. Em França e no Reino Unido, foram poucos os seguidores 
deste estilo, porque as filosofias da Art Déco e do Arts & Crafts 
estavam ainda bastante enraizadas nestes países. 

Nos Estados Unidos, constatamos que (no contexto do pós-
guerra), este movimento foi substancialmente implementado 
e abraçado no seio da comunidade de designers, constituindo 
um contributo para a progressão da sua filosofia artística no 
novo contexto de expansão e desenvolvimento económico e 
social que o país estava a atravessar.
Nas décadas seguintes à II Guerra Mundial, os Estados Unidos 
viveram uma era de prosperidade devido à sua expansão 
económica (entre 1945 e 1960 houve um aumento considerá-
vel de industrias), o que consequentemente, proporcionou um 
crescimento da esfera de influência ao nível mundial. Esta foi 
uma conjuntura propícia ao desenvolvimento do Design Gráfico, 
conduzindo ao reforço de uma nova e frutuosa profissão no 
âmbito desta arte, uma consequência do elevado volume de 
trabalho que ia crescendo exponencialmente, nomeadamente 
ao nível do design de cartazes, de revistas, (especialmente) de 
logótipos e de capas de livros.
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Como foi referido anteriormente, apesar desta Escola se ter 
implementado nos Estados Unidos, os designers deste país 
nunca assumiram na totalidade a sua filosofia e a sua linguagem 
gráfica, permanecendo ao invés, sempre abertos a quaisquer 
outras influências que pudessem surgir, como por exemplo do 
movimento Art Déco, ou de outros movimentos que utilizas-
sem uma linguagem ecléctica, geometrizada e estruturada.

Alvin Lustig (1915-1955), Saul Bass (1920-1996) e Paul Rand 
(1914-1996), foram os principais percursores desta Escola nos 
Estados Unidos, mas adoptando as suas características ao seu 
estilo individual.
Alvin Lustig foi o introdutor do Modernismo no contexto cul-
tural e artístico americano, contribuindo para inúmeras áreas do 
Design Gráfico, através de obras como revistas e capas de livros, 
mas também para outras áreas como o design de interiores e 
o design têxtil. Segundo Steven Heller, Lustig pertenceu a um 
grupo de designers vanguardistas que, de uma forma fervorosa 
e religiosa, acreditava no “poder terapêutico” do Design, quando 
aplicado à vida americana e a todos os seus contextos. Lustig 
preocupava-se em dominar todas as áreas possíveis do Design 
e ainda a Arquitectura, procurando integrá-los na sua vida de 
uma forma unificada e aplicando-lhes a sua linguagem visual. 

A capa da revista Fortune de Dezembro de1946, demonstra 
que o Estilo Internacional se americanizou e se tornou flexível e 
adaptado ao contexto e à sociedades próspera deste dos Esta-
dos Unidos no contexto do Pós-Guerra. Deste modo, surgiram 
novos suportes como revistas e cartazes, que também tiveram 
de se adaptar aos novos contextos e linguagens. 
Um exemplo da americanização deste estilo, presente nesta 
edição de Dezembro da Fortune foi a utilização de tipografia 
serifada, menos geometrizada e mais flexível, e o uso de uma 
paleta de cores variada, mas mantendo a composição com 
alguma rigidez e organização ao estilo desta Escola Suíça.
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Um outro exemplo, são as capas que Lustig fez para a Noonday 
Press (1951-1955), em que recorre apenas ao uso da tipografia, 
e algumas vezes, complementa-a com uma fotografia simples 
a preto e branco, ou com uma paleta reduzida de cores. 
Estas capas demonstram uma abstracção total e uma redução 
ao simbolismo do livro representado pela tipografia (53).

Saul Bass destacou-se sobretudo pela criação de cartazes para 
filmes. De entre a sua magnífica obra, salientamos o que fez 
para o The Man with a Golden Arm (1955) de Otto Preminger 
(1905-1986). Bass inovou ao criar uma grelha através de rectân-
gulos com formas irregulares, com cores planas e ousadas, que 
criavam uma pequena força dinâmica e cinética— algo que 
não era visível na maioria das composições do Estilo Internacio-
nal Suíço. Inovou ainda ao criar o “símbolo-chave” de cada filme, 
colocando ao centro do cartaz um elemento que resumisse 
todo o enredo de ideias e sentimentos do filme, de forma a 
chamar a atenção dos potenciais espectadores do filme. 
Neste cartaz, esse símbolo-chave, é um braço— também ele 
composto com formas dinâmicas, ainda que um pouco geom-
etrizadas— que retratava a temática urbana do vício da droga 
e da degradação física, social e moral (54). 

A área do design corporativo também se desenvolveu nos Es-
tados Unidos, com as empresas multinacionais a reinventarem 
a sua ideologia universal, através de abstracções geométricas 
e com o objectivo de lhes conferir autoridade e estabilidade, 
transformando a década de 50 do século XX nos anos dourados 
do design de identidades corporativa. O sucesso foi tão grande, 
que muitas destas identidades permanecem intocáveis (55). 
Paul Rand (1914-1996) foi um dos mais importantes designers 
de identidades corporativas. Destacamos o logótipo que fez 
para a empresa IBM (1956), em que utiliza apenas a tipografia, 
recorrendo ao revivalismo da Arte Vitoriana—letras serifadas 
grossas e de cor preta. 
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Outros logótipos, feitos por este designer e que também têm o 
seu reconhecimento a nível mundial, são por exemplo da CBS, 
UPS e Yale University (56).

Em Graphic Design as Communication, Malcolm Barnard dá 
particular destaque à ideia do “internacional” no Estilo Tipográ-
fico Internacional da Escola Suíça. A própria denominação, 
sugere que a intemporalidade deste estilo é facilmente reco-
nhecida pelas pessoas das várias gerações e países. As formas, 
as cores, a tipografia simples (como a Helvetica), os layouts geo-
métricos (baseados em sistemas de grelhas), são “problemas” 
de comunicação que passam despercebidos porque estão 
presentes na maioria dos estilos artísticos. No entanto, sabemos 
que, ao resolvermos esses “problemas”, compondo os elemen-
tos gráficos segundo a filosofia deste movimento, estes estarão 
assentes sob uma base matemática e geométrica, remetendo 
para uma ideia de um movimento sem qualquer referências 
culturais, pois resulta de uma adaptação transversal a todas as 
culturas existentes. Consequentemente, pela sua neutralidade, 
consegue sempre transmitir a mensagem desejada.

Segundo Malcolm Barnard, alguns autores sugerem que este 
momento e a sua linguagem não podem ser intemporais nem 
reflectir a época em que se desenvolveram. No entanto, devido 
à sua característica principal, a neutralidade, e à falta de elemen-
tos mais simbólicos e característicos dos contextos daquela 
época, pode ser considerado como produto de uma cultura 
específica que se insere no percurso histórico do Design com 
símbolos, elementos gráficos que podem ser interpretados e 
compreendidos por todos (57).
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Considerado por alguns como o último movimento da cor-
rente artística do Modernismo, mas também como o primeiro 
movimento do Pós-Modernismo, a Pop Art é, sem dúvida, um 
movimento com uma linguagem gráfica que está no limite 
destas duas correntes filosóficas e artísticas e das suas lingua-
gens visuais. É também considerado como a primeira manifesta-
ção cultural artística a reflectir sobre o poder do universo, do 
cinema e da televisão, de onde a maior parte das suas imagens, 
agora icónicas, eram retiradas (58).
Segundo Tilman Osterworld, na sua obra sobre este movimento, 
a Pop Art não é um estilo mas antes uma palavra que agrupa 
fenómenos artísticos intimamente associados ao espírito de 
uma época, mais concretamente entre os anos 50 e os anos 60 
do século XX, e a todo o contexto do consumismo da publici-
dade e dos meios de comunicação emergentes (59).

A Pop Art é uma manifestação cultural, nascida nos anos 50 em 
Inglaterra, num contexto do desenvolvimento de uma socie-
dade industrializada, capitalista e tecnológica. A sua denomi-
nação foi empregue pela primeira vez nesse mesmo ano pelo 
crítico inglês Laurence Alloway (1926-1990), para designar os 
produtos da cultura popular da civilização ocidental, sobretudo 
dos que provinham dos Estados Unidos (60).
Alloway fazia então parte do Independent Group, um grupo infor-
mal de jovens artistas percursor deste movimento em Inglaterra 
do qual Richard Hamilton (1922-2011) e Eduardo Paolozzi (1924-
2005) eram também membros. Este grupo procurava uma nova 
linguagem para a arte que estivesse ligada à vida, e que comu-
nicasse com o público através de símbolos retirados do imagi-
nário da cultura de massas e da vida quotidiana (61).

A década de 50 foi encarada com optimismo pela sociedade, 
atitude própria de um contexto pós-guerra: os produtos eram 
produzidos e vendidos de forma massificada, recorrendo ao uso 
da publicidade para os promover e comercializar. 
Foi neste contexto que surgiu a denominada Pop music, estilo 
que também recorria ao uso da linguagem gráfica deste movi-
mento com o intuito de promover as suas bandas e os seus 
discos através da criação de capas apelativas. Destacamos como 
exemplo a banda de renome internacional Beatles, que apre-
senta as capas dos seus discos Sergeant Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band (1967) criada por Peter Blake e Janna Haworth e 
White Album (1968), criada por Richard Hamilton, ambos ao 
estilo da Pop Art (62).

Segundo Hamilton, este movimento defendeu o respeito pela 
cultura de massas e assunção do artista como produtor e con-
sumidor (característica base desta filosofia artística e cultural), 
contribuindo desta forma, para o seu desenvolvimento. 
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Do mesmo modo, os seguidores deste movimento exprimiam-
se a favor da despersonalização e do anonimato do artista, o 
que quer dizer que este deixava de ter importância em detri-
mento da obra de arte, que passava a assumir um carácter mais 
poderoso, impactante e destacado na sociedade de uma forma 
positiva (contrariamente ao Dadaismo que utilizava o impacto 
para contestar os aspectos negativos da sociedade). 
Desta forma, o artista passava a assumir apenas o papel de 
personagem criadora, com o intuito de transmitir a mensagem 
de forma objectiva, por forma a que o público a interpretasse 
apenas olhando para a obra de arte sem se preocuparem com 
quem a havia criado.

Os meios de comunicação foram os principais “intervenientes” 
neste movimento, porque favoreceram o contacto entre o artis-
ta, a obra de arte e o público, assim como a internacionalização 
desta arte e das suas técnicas de representação e de expressão: 
colagens, action painting, a pintura em acrílico, a escultura e 
o uso de “não-materiais” (tais como lixo e outros detritos que 
encontravam pela cidade ou objectos do quotidiano). Desta 
forma, facilitaram e promoveram a acessibilidade global das 
artes e de todas as suas filosofias e simbologias.
Os museus e as galerias de arte procuraram acompanhar as 
transformações e inovações desta época adoptando novas 
filosofias para as suas instituições, como a “libertação” dos visi-
tantes de se guiarem por qualquer tipo de folheto informativo, 
por forma a que estes pudessem apreciar as obras de arte ex-
postas a “olho nu”, interpretando-as consoante os seus conheci-
mentos, as suas ideologias e experiências.

Quando a Pop Art nasceu em Inglaterra, caracterizou-se, numa 
fase inicial, por ser pouco ousada e kitsch, assim como por ter 
uma atitude mais romântica e nostálgica. Porém, depois de 
se ter expandido para os Estados Unidos, na década de 60 do 
século XX, proporcionou-se um troca de experiências entre 
ambos os países com as suas diferentes filosofias e contextos 
sociais, resultando numa transmissão de influências da arte 
americana para a arte inglesa, renovando esta última de uma 
forma completamente inovadora.

A linguagem da Pop Art em Inglaterra tornou-se mais actual, 
excitante e variada, uma consequência da importação dos 
programas televisivos americanos e dos seus produtos de con-
sumo, entre outros elementos (63). Os seus principais represen-
tantes neste país foram Peter Blake (1932) e Richard Hamilton, e 
as principais características formais que regiam estes artistas na 
criação dos seus trabalhos eram as colagens retiradas das revis-
tas americanas como a Life ou a Esquire, e de revistas de banda 
desenhada e ficção científica. 
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Um exemplo é o quadro My Marilyn (1964), feito por Richard 
Hamilton, em que podemos ver que utilizou colagens de 
fotografias sobre a tela pintando-as por cima com tintas de óleo 
sem qualquer preocupação ou receio de as estar a estragar e de 
tapar própria Marilyn Monroe. Hamilton, ao seguir as carac-
terísticas formais deste movimento, sugeriu uma libertação do 
poder icónico da actriz, ao colocá-la num outro contexto fora 
do habitual e sem formular qualquer crítica ou manter qualquer 
posição particular sobre o quadro, deixando essa reflexão e 
julgamento ao cuidado do público (64).
Na área das capas de discos, destacamos o trabalho de Peter 
Blake (1932) e Jann Haworth (1942) para o álbum dos Beatles, 
intitulado de Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), 
em que, para além de apresentar características deste estilo, 
também revela uma mistura de elementos psicadélicos, um 
movimento de contracultura americano que decorria paralela-
mente a este contexto em S. Francisco, e que iremos abordar 
mais adiante.

Em 1960, quando a Pop Art atravessou o Atlântico e chegou 
aos Estados Unidos, os artistas que se tornaram seguidores 
deste movimento—Andy Warhol (1928-1987), Roy Lichtenstein 
(1923-1997), Robert Raschenberg (1925-2008), Jasper Jones 
(1930), entre outros— pretenderam produzir obras de arte, 
também elas desligadas da autoria própria, que reflectissem 
a realidade contemporânea da América e todas as suas transfor-
mações culturais.  
Tal como em Inglaterra, os artistas americanos recorreram à uti-
lização de “não materiais”, a comportamentos inesperados, com 
desejo de ferirem susceptibilidades, de chocarem e abolirem 
preconceitos e tabus, assim como à pintura com tintas acríli-
cas, às colagens e à serigrafia. Para além disso, as imagens e a 
paleta de cores eram inspiradas nos meios de comunicação e 
nos produtos existentes no mercado facilmente reconhecidos 
por todos, como os bens de consumo, anúncios publicitários, 
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revistas, televisão, filmes, desenhos animados e livros de banda 
desenhada. As imagens e os objectos, quando eram colocados 
na tela, apresentavam cores fortes e por vezes contrastantes, 
enquanto que a restante composição apresentava uma paleta 
de cores mais simples, mas visualmente mais apelativa para o 
público (65). Segundo Tilman Osterworld, a Pop Art americana 
desenvolveu-se em quatro fases, cada uma delas com diferentes 
artistas a encabeçarem-nas e que se confrontaram com os desa-
fios próprios da sua época, mas de diversas maneiras.

A primeira fase, segundo este autor, denomina-se de “ante-pop”, 
da qual se destacam as figuras de Jasper Johns (1930) e Robert 
Raschenberg (1925-2008). Esta fase vai-se vai libertar do Expres-
sionismo Abstracto e das suas convenções, da arte pessoal, 
que representava os estados interiores e psicossomáticos de 
forma subjectiva, e rejeitava a objectividade e a vivência exterior.

Seguidamente, veio a fase culminante da Pop Art, com o apa-
recimento de algumas personalidades mais relevantes deste 
movimento, e cujas obras se apoiaram nos anos 50 e na sua 
experiência adquirida nas áreas das artes gráficas aplicadas e 
no desenho do cartaz. Destacam-se então Andy Warhol (1928-
1987) e Roy Lichtenstein (1923-1997). De uma forma individual 
e independente, estes artistas elaboraram os seus próprios con-
ceitos e esforçaram-se por fazer dos mais variados objectos do 
quotidiano e das pessoas os protagonistas de uma mensagem 
mais geral.

Na terceira fase, este movimento expandiu-se para outros esta-
dos americanos e também para outros países, modificando-se 
e estendendo o seu plano de conteúdo, criação formal e estilo, 
tendo também começado a incluir meios mais tradicionalistas 
nas suas obras.
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A última fase foi marcada por um realismo cortante e radical, 
que se debruça sobretudo nas relações sociais que existem no 
interior das cidades, sustentado por um compromisso político. 
Um dos percursores desta fase foi John Cage (1912-1992), com-
positor, filósofo, músico, teórico, artista e impressor de origem 
americana, que leccionou em algumas escolas, nomeadamente 
em Nova Iorque. Para Cage, a arte deveria quebrar com as bar-
reiras existentes entre o que é suposto estar “dentro” de uma 
obra de arte, e o que é suposto estar “fora” da mesma. O que 
quer dizer que, não devia haver qualquer relação da obra com 
a experiência do seu criador, pois esta era irrelevante para 
a mesma, assim como do ponto de vista das artes (66).

Destas quatro fases, apenas iremos destacar a segunda por ter 
sido a fase culminante deste movimento. Andy Warhol, se-
gundo Tilman Osterworld, tinha uma maneira de trabalhar que 
assentava sobre um processo de acção e de reacção perman-
entes, onde os limites entre produção, produto e reprodução, 
entre a imagem, a representação e o objecto representado, 
nem sempre estavam presentes, ambicionando tornar a Arte 
banal, vulgar, e um produto mediático e industrial.
Warhol pretendia elevar nas suas criações, os fenómenos sub-
culturais e as temáticas principais daquela década, tais como 
filmes e artistas vanguardistas, a vida quotidiana misturada com 
as estrelas de Hollywood, intelectuais e celebridades under-
ground, bens de consumo (como as suas famosas latas de sopa 
Campbell) e elementos banais e insignificantes. 
Esta junção de temáticas tão distintas era aplicada nos quadros 
da maneira que mais interessasse ao criador, através de técnicas 
como a serigrafia e o uso de tintas acrílicas.

Em 1960 surgem os seus primeiros quadros, dos quais iremos 
destacar o Big Torn Campbell’s Soup Can (Vegetable Beef ) (1962), 
uma das suas muitas representações das latas de sopa desta 
marca. As cores usadas correspondem às da lata original, e o 
rótulo apresenta-se rasgado, deixando ver a falta de rigor e a im-
precisão na pintura do objecto. Porém, podemos observar que 
existe alguma volumetria e expressividade, representada através  
dos pedaços de papel “colados” a ele, como se o rótulo tivesse 
sido arrancado com força. 
Apesar de ter contornos visíveis e definidos, podemos obser-
var que Warhol não teve cuidado em desenhá-los com rigor 
nem homogeneidade, mas sim com a despreocupação que 
sempre tinha com estes pormenores e com os seus meios de 
reprodução de modelos pequenos (como uma lata) numa tela, 
também uma consequência da técnica que usava para essa 
reprodução— a blotted line— que consistia numa espécie de 
cópia com papel transparente, em que a linha de contorno era 
apenas passada de uma forma indirecta para a folha, e de uma 
maneira quase mecânica (67).
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Uma das características deste artista muito presentes nos seus 
trabalhos era a “sujidade”um pormenor técnico que aparecia fre-
quentemente nas suas pinturas. Esta técnica utilizada de forma 
propositada nas suas obras, tinha como principal objectivo o de 
confrontar o espectador com a tragédia humana que se escon-
dia por baixo das máscaras bem arranjadas e produzidas das 
mediáticas e perfeccionistas estrelas de Hollywood, criando im-
pacto junto de quem as visse, despertando inúmeras sensações.
Um exemplo de um quadro em que foi utilizada essa técnica 
é a serigrafia com o nome Twenty-Five Marilyns (1962), que 
demonstra ainda mais um aspecto também muito presente na 
linguagem de Warhol, que é a desmultiplicação da imagem, 
aliando-a ao seu próprio jogo de cores (neste caso apenas  preto 
e o branco, com a sua “sujidade”) e de formas, conferindo-lhe 
um efeito inesperado e retirando-lhe toda a sensualidade que 
poderia ter, tornando-a banal (68). 

Roy Lichtenstein ficou conhecido pelos seus quadros com con-
teúdos de banda desenhada comercial, mas com as emoções e 
atitudes retratadas de uma forma objectiva e despersonalizada 
(contrariamente a Warhol). 
Este autor procurou que as suas obras fossem o mais anónimas 
possível e com poucos vestígios da linguagem gráfica do seu 
criador. O objectivo foi alcançado ao suprimir os defeitos, as 
imprecisões e as modificações, através do uso da cor— como 
explica Tilman Osterworld, que caracteriza este acto como 
sendo “obras de limpeza” (69).  
Porém, à medida que ia desenvolvendo a sua linguagem gráfica, 
foi também desenvolvendo outras características, como o 
isolamento de efeitos superficiais, tornando o insignificante em 
importante e criando assim um ponto de partida para a mudan-
ça do contexto funcional dos modelos de banda desenhada e 
de outros suportes de comunicação. Segundo ele, a pintura não 
dependia de nenhum objectivo em específico, mas ao pintar 
um quadro, este torna-se num objecto com diferentes camadas 
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de realidade, libertados da personalidades dos artistas e puri-
ficado de emoções e de intenções idealistas. 

Um exemplo dessas características é o quadro Girl With the Ball 
(1961), que representa um pormenor ampliado de um recorte 
de uma página incluída num suplemento da edição de domin-
go do jornal The New York Times. 
Da imagem original, a preto e branco e com pouca definição 
e muito ruído, Lichtenstein aproveita a forma da senhora com 
os braços no ar a segurar uma bola de praia e transforma-a, 
tornando-a mais “limpa” e com os contornos mais definidos: 
mantém o fato de banho com a sua cor original, mas modifica 
os restantes elementos presentes nesse recorte. 
Tanto os lábios (de cor vermelha viva) como os olhos, estavam 
igualmente pouco definidos, resumindo-se apenas a contornos 
sem qualquer volume; o cabelo é mais comprido e desenhado 
sob a tentativa de parecer que está a esvoaçar com as suas 
formas onduladas, mas também se resume a linhas e formas 
planas a preto e branco; a bola de praia também foi modificada, 
mas já adquire alguma volumetria ao ser pintada às riscas hori-
zontais vermelhas e brancas. 
A pele da senhora apresenta-se toda coberta com uma trama 
de pequenos pontos (tal como as linhas que o artista desenha-
va), que pretendiam demonstrar a simplicidade que tanto 
procurava. Lichtenstein retirou ainda a imagem do seu contexto 
original (publicitário), colocou-a num ambiente ligado a praia, 
com cores quentes (amarelo torrado), com linhas dinâmicas 
e de cor preta ao fundo do quadro, fazendo lembrar as ondas 
do mar .

Actualmente, a Pop Art é uma das manifestações culturais 
artísticas que podemos assumir ser mais popular e reconhecida, 
conseguindo atingir a sociedade de uma forma mais marcada 
e abrangente pelo poder da imagem (70).
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A maioria dos autores que consultámos ao longo da nossa inves-
tigação, considera que a era do Modernismo não termina com 
o início da era do Pós-Modernismo [12]. E é por esta razão que 
há movimentos das Artes e do Design e os seus respectivos 
artistas/criadores que não podem ser “rotulados” como estando 
inseridos numa corrente artística específica, pois assumem carac-
terísticas, ideologias, e linguagens formais e estéticas que os 
enquadram em ambas as correntes (como o movimento Psica-
délico que vamos abordar mais adiante, e o movimento Pop Art).

Tal como já tínhamos referido anteriormente, o Estilo Interna-
cional Suíço “instalou-se” nos Estados Unidos depois da II Guerra 
Mundial, numa altura em que o país estava a ganhar importân-
cia em relação ao resto do mundo devido à sua expansão indus-
trial, económica e social. 
Porém, alguns artistas não se identificavam com qualquer ideo-
logia que estivesse associada a esta Escola, e procuraram não só 
contestá-la, como também encontrar outra que se identificasse 
mais com eles e preenchesse as suas ideologias. Esse novo 
movimento tinha como condição, a ligação com a sociedade 
e as contraculturas que iam nascendo com base em filosofias 
idealistas procurando, em primeiro lugar, promover uma forma 
alternativa de encarar a sociedade.

E é neste contexto que surge na década de 1960, na cidade de 
S. Francisco nos Estados Unidos, um grupo de jovens designers 
que começa a fazer novas experiências com alguns estilos ecléc-
ticos de décadas anteriores, como a Art Nouveau, a Secessão Vi-
enense e o Expressionismo Abstracto, e alguns elementos das 
suas linguagens. Destas experiências resultaram obras gráficas 
que se transformaram em reacções conscientes ao movimento 
racional e funcionalista, o Estilo Internacional. 
Simultaneamente, estas reacções crescem e expandem-se para 
fora do contexto social dos anos 60 (e seguintes), originando o 
movimento Psicadélico. Este movimento caracteriza-se por ser 
um veículo de comunicação cheio de optimismo e sentido de 
humor, que ia na direcção dos movimentos de contracultura 
emergentes junto das camadas mais jovens, e era aplicado es-
sencialmente em cartazes para concertos e festivais de música.

Os jovens deste movimento rejeitaram o elogio cego ao seu 
país (os Estados Unidos), o trabalho e a rápida ascensão social, 
procurando um refúgio contra as instituições e valores que 
defendiam o consumismo e o cumprimento das obrigações,— 
características base do movimento hippie. Este movimento 
incitava ao amor livre, à libertação das convenções e ao desen-
volvimento de um mundo que fosse alternativo ao que critica-
vam (recriando, de alguma forma, as experiências do contexto 
vanguardista do início do século XX, das cidades de Paris 
ou Dresden).

[12] Ao longo da dissertação, 
assumimos as terminologias e 
as classificações que os autores 
que consultámos durante a 
nossa investigação, atribuem 
às correntes e movimentos 
das Artes e do Design que 
abordámos. Porém, a Arte e o 
Design não se “arrumam em 
gavetas”, nem se podem assumir 
com toda a certeza e precisão 
os períodos da sua existência 
nem especificar a que correntes 
correspondem.
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Desta forma, aliaram o Design Gráfico à música e utilizaram am-
bos como armas deste movimento, por forma a conseguirem
expressar as suas contestações, captando a atenção da socieda-
de para esses valores que estavam “destruir” o seu país e incenti-
vando a uma mudança efectiva para melhor (71).
As drogas, como o LSD, também tiveram um papel importante
no desenvolvimento do movimento Psicadélico e da sua lingua-
gem visual, pelas alucinações que esta droga causava nos
artistas— a dream-like “trip” [13] (Eskilson, 2007)— fazendo-os 
acreditar que os tornava mais “iluminados” e com uma mente 
mais aberta à criação dos cartazes com toda a linguagem distor-
cida, exuberante e com cores fortes. Foi também pela sua legali-
dade que esta droga se tornou numa moda e numa condição 
essencial para os artistas e os designers poderem criar as suas 
obras de arte, resultando no final em cartazes com composições 
dramáticas, ilegíveis e contrastantes— características que con-
trastavam com a claridade e a legibilidade, os elementos-chave 
do Design Gráfico.
E é toda esta combinação de experiências com as drogas, em 
conjunto com a apropriação de elementos gráficos de estilos 
eclécticos que resulta na criação de uma nova linguagem, que 
os artistas depois adoptavam aos cartazes que produziam.

Um exemplo disso é o cartaz Captain Beefheart and His Magic Band   
(1966) de Wes Wilson (1937), que se caracteriza principalmente 
pela sua tipografia ilegível: as letras assemelham-se a chamas 
vermelhas que serpenteiam pelo cartaz e vão adquirindo dife-
rentes formas para se adaptarem e caberem nos espaços livres. 
Lado a lado com a tipografia surge uma imagem composta 
por linhas curvas e padrões, tal como a tipografia, com cores 
planas e complementares—o roxo e o vermelho. 
Podemos ver que esta forma orgânica e exuberante das letras, 
torna-se um impedimento à sua leitura. Quando surgiam estas 
situações, a sua resolução passava pela colocação de aster-
iscos na margem inferior, com as mesmas informações, mas 
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legíveis, de forma a que o público pudesse ler facilmente e 
com rapidez, e desta forma evitando assim que se estragasse a 
sua expressividade. Segundo Eskilson, o cartaz de Wes Wilson, 
“pede emprestadas” as formas orgânicas e o aspecto plano dos 
ornamentos estilizados da Art Nouveau, e combina-os com as 
letras ondulantes e distorcidas do movimento Psicadélico—o 
que vem reforçar a ideia que tem características da corrente 
Pós-Moderna, pelo uso da apropriação de elementos deste 
movimento do século XIX.

Este movimento não se confinou apenas à cidade de S. Francis-
co, e expandiu-se também para o Reino Unido em 1967, onde 
os seus principais percursores foram Michael English (1940) e 
Nigel Waymouth (1941) sob o nome de Hapshash and the 
Coloured Coat. Esta nova linguagem gráfica foi aplicada no 
cartaz CIA-UFO (1967) que fizeram para a banda Pink Floyd, em 
que demonstra uma clara “influência” dos devaneios provoca-
dos pelo LSD (assim como as próprias musicas o sugeriam de 
uma forma implícita). Podemos ver neste cartaz, a combinação 
dos elementos do fantástico (que também faziam parte da 
linguagem deste movimento), como o castelo situado numa 
ilha flutuante, cercada por discos voadores e outros elementos 
alados com detalhes libertinos, como a nudez da fada/mulher, 
que flutua junto ao castelo. Os elementos curvos e orgânicos 
dão ritmo e dinamismo ao cartaz, onde se destaca o cabelo 
ondulante da figura feminina que esvoaça à volta do castelo, 
sugerindo que o artista tinha conhecimentos dos cartazes do 
movimento Arte Nova feitos por Mucha.

Um outro cartaz icónico deste movimento é o que Michael 
English fez para o Love Festival em 1967, onde se publicitava as 
bandas que iriam actuar no UFO Club. English criou um cartaz 
com uns lábios sugestivos, exuberantes e com cores fortes e 
brilhantes, combinando de uma forma orgânica e harmoniosa 
a tipografia, como se as palavras estivessem a sair da boca, utili-
zando a mesma paleta cromática (vermelho e rosa). 
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Neste caso, tanto o nome do festival como o bloco de texto 
informativo, apesar de compostos com letras bastante desen-
hadas e orgânicas estão legíveis, evitando necessidade de se 
“recorrer” aos asteriscos para “traduzir” o que estava escrito (72).

Na abordagem que fizemos ao movimento da Pop Art, destacá-
mos a capa do álbum dos Beatles denominada de Sergeant 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) criada por Peter Blake 
(1932) e Janna Haworth (1942). A sua composição gráfica 
contém elementos da linguagem da Pop Art e do movimento 
Psicadélico, pois ambos procuravam reagir contra as filosofias 
defendidas na época, assumindo um carácter provocatório e 
objectivo, assim como partilhavam a sua ligação com a música.
Este álbum de Rock, segundo Eskilson, é talvez um dos mais 
famosos e influenciadores de sempre, não só pela música, mas 
também pelo aspecto gráfico da sua capa extremamente im-
pactante: os membros da banda (figuras de cera retiradas do 
museu de Madame Tussauds),vestidos com uniformes com 
cores fortes e psicadélicas que contrastam entre si, encontram-
se rodeados de personalidades importantes de vários mundos, 
colocadas na capa através da técnica do pastiche, dando a ideia 
de que estão todos juntos no parque. O tambor tem gravado o 
nome do álbum, composto com tipografia não serifada e um 
pouco geométrica, ao estilo Pop, mas com as cores exuberantes 
do movimento Psicadélico, assim como os elementos decorati-
vos orgânicos que se encontram no mesmo espaço.
Ainda de acordo com o mesmo autor, a ideologia Pop também 
estava presente na forma como Blake “apagou” a distinção entre 
as Belas Artes e as artes comerciais, na medida em que esta 
capa assume para o artista o mesmo significado que qualquer 
outra obra que já tivesse produzido (73).

Como iremos analisar mais adiante, Paula Scher considera 
este álbum um dos seus favoritos assim como uma inspiração 
para si, pela fusão de estilos e pelo sentido de humor que ele 
contém (74).
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Em Graphic Design: a New History, Eskilson afirma que, apesar 
do movimento Psicadélico ainda se fazer sentir com bastante 
intensidade na sociedade americana, este já não se confinava 
apenas à indústria musical, tendo-se expandido também para 
os ateliers de design independentes, assim como para outras 
cidades como Nova Iorque, que posteriormente se irá transfor-
mar no epicentro de uma nova abordagem feita em torno 
deste movimento. 
É também em Nova Iorque que se faz sentir, por parte dos de-
signers, a busca de  alternativas ao Estilo Internacional, à sua lin-
guagem e filosofia. E é neste contexto que destacamos aquele 
que será um dos principais ateliers de design da época e que
influenciará não só não só os artistas daquela geração, mas tam-
bém gerações posteriores—o Push Pin Studios—, fundado em 
1957 por Seymour Chwast (1931), Reynold Ruffins, Edward Sorel 
(1929) e Milton Glaser (1929) (75).
Segundo as palavras de Harold T. Hayes, num artigo comemora-
tivo dos vinte anos desta Escola, o Push Pin Studios—o “Estúdio
Alfinete”,  chamemos-lhe assim [14] —, foi criado com o objecti-
vo de fornecer aos seus clientes uma espécie de fuga ao pre-
sente, mergulhando na heterogeneidade tranquilizadora do 
passado, através da procura pela junção dos princípios da arte 
e da ilustração numa linguagem universal. Esta tinha como 
propósito a promoção de uma comunicação individual, assu-
mida pelo artista, por forma a que este se envolvesse em todos 
os processos do Design (76). 
De acordo com a obra pioneira de Meggs, Megg’s History of 
Graphic Design (2006), o autor afirma que, estes artistas recor-
reriam a elementos de vários estilos eclécticos, como o Vitoriano, 
e a Art Nouveau, como se estes movimentos fossem autênticos 
bancos de dados, formas, imagens e de ideias visuais, e mis-
turavam-nos com a linguagem psicadélica (ainda presente na 
cultura americana). 

De uma forma livre e despreocupada, com uma abordagem 
ao estilo if it feels good, do it [15] (Katherine McCoy, 1990), absor-
veram uma multiplicidade de ideias que depois transformaram 
numa linguagem única, aplicando nos seus trabalhos de forma 
inesperada, marcando deste modo esta época, com uma visão 
alternativa aos princípios rígidos do Estilo Internacional (77).
O termo Push Pin Style—  o “Estilo Alfinete” (uma tradução literal 
pessoal)—expandiu-se e deixou de estar apenas confinado ao 
atelier dos artistas seus fundadores, passando a denominar uma 
linguagem gráfica, uma filosofia e uma escola que influenciou 
artistas de todo o mundo, à semelhança de outras correntes 
e escolas inovadoras do século XX. De acordo com Harald T. 
Hayes no seu artigo comemorativo do aniversário desta escola, 
nos anos 60, os curadores dos museus de arte catalogavam os 
trabalhos gráficos do modernismo por dois períodos artísticos: 
Pós Bauhaus/Estilo Internacional e Push Pin Studios— o que 

[14] e que não é nada mais 
do que um alfinete com uma 
cabeça redonda

[15] t.l.: se é bom, fá-lo
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vem reforçar ainda mais a ideia de que esta escola foi um marco 
importante na História do Design Gráfico (78).

A revista Push Pin Monthly Graphic, que também assumiu o 
papel de manifesto, constituindo um suporte gráfico que serviu 
de laboratório para as experiências, criações artísticas e profis-
sionais destes artistas, com o objectivo de desenvolverem uma 
linguagem que seria identificativa deste atelier. O seu papel de 
manifesto foi então assumido através da sua utilização como 
veículo de comunicação por excelência para a promoção da 
sua linguagem inovadora e perspectiva, ao mesmo tempo que 
iam colocando a sua marca no design dos anos 60, e conse-
quentemente nos anos posteriores (79).

Milton Glaser e Seymour Chwast foram os grandes percursores 
deste estilo, e os que mais se empenharam e contribuíram para 
a criação de uma linguagem própria e inovadora, que cedo as-
sumiu o papel de escola.
A contribuição de Milton Glaser para a criação da linguagem 
identificativa deste estilo foi através da introdução do estilo 
ecléctico narrativo pejado de referências históricas, nas ilustra-
ções que criava, e nas quais englobava tipografia vintage.
Segundo Jane Turner no The Dictionary of Art, as suas ilustrações 
planas com contornos grossos foram inspiradas e adaptadas de 
suportes como capas de revistas, livros e anúncios publicitários 
provenientes de movimentos do século XIX, que Glaser depois 
abordava nas capas de discos, nos cartazes, livros e anúncios 
publicitários que ia criando (ou noutros suportes gráficos 
efémeros) (80). 
Ao longo da sua carreira, e com a sua linguagem espirituosa, 
inventiva e plena de justaposições, demonstra uma capacidade
em se manter fiel ao seu estilo inovador. Porém, não deixa de
explorar outras técnicas e outras linguagens, por forma a 
reinventar-se e a impedir que se esgotem as possibilidades de 
criação (81).
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O seu cartaz mais famoso é o que fez para o cantor Bob Dylan 
em 1966, que é composto por uma ilustração da silhueta de 
perfil do cantor, de cor preta, que contrasta com o cabelo calei-
doscópico e ondulado que preenche o restante cartaz. 
As cores usadas são planas, fortes e contrastantes (ao estilo 
psicadélico), e a forma ondulada do cabelo remete para os 
cartazes de Mucha. O nome do cantor, ao fundo do cartaz, foi 
composto com uma tipografia recta e bastante exagerada nas 
suas formas, levando-nos a assumir que são influências da geo-
metria da Art Déco em conjunto com a linguagem gráfica de 
Glaser. Esta conjugação de elementos de vários movimentos foi 
o ponto de partida para que este cartaz se tornasse num verda-
deiro ícone da música e do Design Gráfico americano (82).

Seymour Chwast é outra figura que se destaca, não só pela sua 
contribuição para o seu reconhecimento, mas também porque 
se destaca pela sua qualidade de designer e de ilustrador que, 
segundo Jane Turner, lhe permitiu trabalhar de uma forma 
rápida e transversal em vários estilos, acrescentando-lhe sempre 
uma ponta de sátira. Os seus trabalhos e as sua linguagem grá-
fica abraçam influências dos designers do Modernismo Herbert 
Matter e Leo Leoni (1919-1990), do pintor expressionista Paul 
Klee (1879-1940) e, segundo Steven Heller, de elementos como 
os desenhos animados que via na televisão (nomeadamente do 
Walt Disney), dos cartazes e anúncios publicitários que via nas 
ruas, rejeitando de certa forma a arte que via nos museus.

Este artista e designer criou uma linguagem inovadora que lhe 
permitiu destacar-se dos demais profissionais da sua geração. 
Para além da sua ambição em explorar novos conceitos e ideias, 
imprimia expressividade e descontracção nos seus trabalhos 
através de elementos como a tipografia e o layout, baseados 
nos revivalismos artísticos do fim do século XIX e princípio do 
século XX que tinha absorvido.
Podemos reconhecer a sua arte em cartazes, embalagens, capas 

53
. c

ar
ta

z D
yla

n,
 M

ilt
on

 G
la

se
r (

19
67

)
[h

ttp
://

w
w

w
.b

rit
an

ni
ca

.co
m

/E
Bc

he
ck

ed
/m

ed
ia

/6
61

83
/P

os
te

r-f
or

-
m

us
ic

ia
n-

Bo
b-

D
yl

an
-d

es
ig

ne
d-

by
-M

ilt
on

-G
la

se
r-1

96
7]



movimento psicadélico e o push pin studios

77

de discos, revistas e livros ilustrados (especialmente nos infantis), 
e em filmes de animação, e assumir que ainda hoje expressa 
a mesma destreza, força e capacidade de inovar no conceito 
e no design, mostrando um sentido de humor sedutor e uma 
abordagem perspicaz do design tradicional através das suas 
ilustrações (83).

Um exemplo de uma aplicação da sua linguagem surge nas 
publicações Push Pin Monthly Graphic, mais concretamente 
no número 24 do ano de 1959. Cada número desta revista era 
criado individualmente, ou seja não obedecia a nenhum com-
promisso na composição das suas páginas—daí a designação 
de laboratório que demos anteriormente—, porque os temas 
ou a linguagem que cada designer iria utilizar eram escolhidos 
consoante o que lhes cativasse mais a atenção na altura.
No número 24 desta revista, as suas páginas continham pedaços 
de ilustrações, de clip art e de tipografia, escolhidos e coloca-
dos ao acaso, mas arrumados numa grelha ao estilo do Estilo 
Internacional. Esta particularidade assemelha-se a uma paródia, 
feita pelo artista a este estilo rígido ao preencher os espaços em 
branco com imagens peculiares, e que pouco ou nada estão 
relacionadas entre si; a cor utilizada também acrescenta uma 
animação um pouco bizarra a toda a composição.
A capa também contém uma mesma combinação absurda, 
mas completamente diferente da que se apresenta no seu inte-
rior: Chwast usou a tipografia do Estilo Vitoriano como elemento 
principal desta capa com o objectivo de fazer o público olhar 
para este estilo, ecléctico e antigo, de uma outra forma—mais 
concretamente com os tipos móveis, ou woodtype characters—
com letras grotescas e egípcias, em que muitas delas estão au-
mentadas proporcionalmente, outras estão mais condensadas 
e mais altas e com um entrelinhamento pequeno entre elas (84).
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Em 2009, este seu gosto obsessivo pela ilustração foi compila-
do num livro— The Obsessive Images of Seymour Chwast— que 
realça todas as ilustrações que realizou, de uma forma especial, 
peculiar e apaixonada. 
Cada capítulo deste livro está organizado segundo uma linha 
temática que assume como obsessões: carros usados, moda, 
guerra, fauna e flora, partes do corpo, diagramas e gráficos 
inúteis, lutadores mexicanos e comida requintada. 
Paula Scher (1948) e Steven Heller (1956) foram os coordena-
dores deste livro, e Scher afirma que, cada objecto de obsessão, 
iria ser “vítima” de abuso por parte de Chwast, porque este iria 
brincar com ele até se fartar, abandonando-o depois por outro 
objecto. Acrescenta ainda que, neste livro, Chwast desenhou 
as mulheres assemelhando-se à sua mãe ou a ela própria, 
telefones de disco, electrodomésticos com os cantos arredon-
dados, os homens de negócios a assemelharem-se a Milton 
Glaser, e os animais a assemelharem-se de alguma forma a 
judeus dos anos 40 (85).
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Ao iniciarmos esta nossa breve contextualização sobre o Pós-
Modernismo, os teóricos que assumimos como determinantes 
para a nossa abordagem diacrónica acerca do Design Gráfico, 
desde a Era Vitoriana até à corrente do Modernismo —Meggs 
e Eskilson—, deixam de ser os referenciais principais, pois as 
suas obras centram-se especialmente nesses períodos artísticos. 
Para esta abordagem, iremos então assumir o referencial teórico 
de Jean François Lyotard, e de outros como Rick Poynor e Mal-
colm Barnard. Serão também referências para a nossa aborda-
gem Jane Turner e o seu The Dictionary of Art, e a professora e 
designer Katherine McCoy.
Ao longo deste capítulo iremos observar que, todas as tendên-
cias e movimentos que foram brotando ao durante o Pós-
-Modernismo, nunca foram rejeitadas ou esquecidas em detri-
mento de outras que pudessem surgir. Ao invés, todas essas 
tendências foram coexistindo no mesmo “universo”artístico 
estando sempre “disponíveis” para serem utilizadas pelos 
designers e artistas. Desta forma puderam adoptar livremente 
qualquer elemento gráfico, ideologia ou técnica dos movimen-
tos com que mais se identificassem e posteriormente adicionar 
à sua linguagem gráfica.

De uma forma geral, estas tendências artísticas do Pós-Moder-
nismo surgem na prática com a aplicação em suportes gráficos 
físicos, mas também começam a surgir sob a forma teórica, 
através de conferências ou livros. É também neste contexto que, 
segundo Katherine McCoy, emerge nos anos 70 do século XX a 
referência à História do Design Gráfico, e com ela aparecem os 
primeiros livros e as primeiras conferências, colocando esta dis-
ciplina no centro da discussão e valorizando a importância dos 
teóricos e críticos da Arte e do Design. O resultado é o reconhe-
cimento e a assunção por parte da comunidade de designers, 
da existência de uma “história” do Design Gráfico até àquela 
década, e que a partir daí, já mais nada pode ser inventado, 
mas sim reinventado. No final, a linguagem desta corrente é 
composta por elementos que vão desde homenagens histori-
cistas, a apropriações, a citações dos movimentos eclécticos e a 
imitações (86). 
Segundo Ivan Chermayeff, o Pós-Modernismo é um desejo de 
regressar à aparência das coisas, rejeitando a ideia do moderno 
como um antecedente de tudo o que acontece (87) mas, para 
além disso, é também uma filosofia e uma corrente das artes 
que vem reagir contra as regras do Modernismo, ao derrubar 
as fronteiras que separam a cultura erudita da cultura popular, 
onde a teoria não está confinada à filosofia (88).

Segundo as palavras do designer e professor Mr Keedy (num 
artigo intitulado de Graphic Design in the Postmodern Era, no 
ano de 1998), e de Lorrayne Wilder (na obra de ensaios sobre o 
Design, editada por Michael Bierut em 1997 intitulada de Look-
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ing Closer), o espectro de actividades que um designer pode 
exercer, e de personagens que pode assumir (tais como o traba-
lho corporativo (encomendado ou independente), o design de 
autor, a condição de empresário ou de lutador pela resistência 
socialista), demonstram que hoje em dia o Design e o designer 
não são apenas uma disciplina e uma profissão limitadas a áreas 
específicas de aplicação dos seus conhecimentos, assim limitada 
aos suportes gráficos convencionais.
O Design e o designer no contexto do Pós-Modernismo, passam 
a assumir uma posição muito mais abrangente e a abraçarem 
uma multiplicidade de tarefas, numa multiplicidade de áreas 
(para além do Design), deixando de fazer sentido a denomina-
ção de designer, possibilitando a aquisição de um outro nome, 
pela transversalidade que assume a partir deste momento. 
Outra das premissas é o facto da apreciação e do julgamento da 
obra serem feitos (tanto por parte de profissionais, como pelo 
seu público mais conhecedor) pela sua qualidade, ao invés de 
ser pela sua técnica, temática, ou pelo movimento artístico em 
que se enquadra.

Assumindo a denominação de Pós-Modernismo como uma cor-
rente que se reflecte nas várias correntes das Artes, e que vem 
acentuar e demonstrar a posição do designer como um artista 
transversal devido à sua capacidade de abraçar uma multipli-
cidade de áreas, podemos acrescentar ainda que esta denomi-
nação surgiu nos anos 40, mas que teve o seu culminar nos 
anos 60, em conjunto com outros acontecimentos no contexto 
histórico mundial, como a green revolution e o neo colonial-
ismo. O resultado deste despoletar quase simultâneo de vários 
acontecimentos, foi uma corrente que não se confinou apenas 
à filosofia mas que, pelo contrário, se expandiu e incorporou 
outras áreas como a História, a Teoria Social, as Ciências Políticas, 
a Arquitectura e o Design Gráfico (89).

No final do século XX, o mundo apresentava-se em constante e 
acelerada evolução e transformação a vários níveis, o que con-
sequentemente originou um clima de incerteza por parte da 
sociedade em relação ao Modernismo e aos seus movimentos, 
como a Bauhaus e o Estilo Internacional, que pelo seu eclectis-
mo, rigidez formal e um carácter muito próprio e associado 
aos contextos históricos das suas épocas, já não encaixavam 
na sociedade emergente do Pós-Modernismo e em todos os 
seus contextos sociais. Esta filosofia foi sendo aceite de modo 
gradual, como uma forma de expressão de todas as mudanças 
que estavam a acontecer na sociedade, nomeadamente ao nível 
das artes, através da sua expansão para novas tendências com 
linguagens simbólicas muito próprias, e que encontraram a sua 
razão nos cartazes ou noutras obras que pudessem vir a criar, e 
não em peritos ou críticos (90).
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Os designers deste período rejeitaram as filosofias das correntes 
modernistas, mas sem nunca rejeitarem por completo as suas 
linguagens gráficas, tendo absorvido alguns dos seus elemen-
tos que depois adoptavam à sua linguagem visual pessoal e a 
expandiam a todas as possibilidades existentes no Design. 
São todas estas características que caracterizam o Pós-Moder-
nismo como uma corrente subjectiva e por vezes excêntrica, em 
que o designer, segundo as palavras de Meggs, se torna num ar-
tista que representa para uma audiência com a mesma bravura 
de um músico de rua, na qual, esta mesma audiência poderá 
parar para apreciar a obra, ou passar sem sequer se importar 
com ela (91). O contexto desta corrente encorajou as pessoas a 
procurarem a diversidade e a complexidade, enquanto se iam 
distanciando do Modernismo e das suas ramificações.

Nesta nova era de paradigmas e abordagens artísticas, a linha 
que divide o que é moderno do que é clássico, o que é bom do 
que é mau, o que é novo do que é velho, torna-se muito difusa 
e ténue, pois deixam de existir regras e cânones fixos para se 
poderem fazer estas avaliações. Desta forma, a linguagem grá-
fica (no caso específico do Design Gráfico), deixa de ser objec-
tiva e julgada sobre estes atributos, passando a apresentar um 
carácter mais subjectivo, assim como o designer/artista, passa a 
assumir também esta condição de subjectividade.
Na sua condição do Pós-Modernismo, Lyotard afirma que essa 
subjectividade referida anteriormente, é o resultado da formula-
ção pessoal e individual das regras para o julgamento das suas
obras, assim como da criação de símbolos, de definições e signi-
ficados que, reunidos numa só linguagem, apresentam-se ao 
público com o propósito de obterem a sua aceitação. 
Desta forma, concluímos que deixam de existiar quaisquer 
regras pré-estabelecidas, quaisquer cânones gráficos que sirvam 
de base para a apreciação e crítica das obras destes artistas, 
passando estes a trabalhar sem regras mas com o objectivo 
de as formular apenas para o seu “uso pessoal” em trabalhos 
futuros (92).
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Previamente à sua denominação de Pós-Modernismo, esta cor-
rente foi apelidada de new wave—ou “nova onda”—e, segundo 
Rick Poynor, uma das figuras principais que mais contribuiu 
para o seu desenvolvimento e expansão foi o designer 
Wolfgang Weingart (1941), através da sua abordagem espon-
tânea, intuitiva e profundamente infundada com sentimento 
que demonstrava nas suas obras. O autor de No More Rules, 
afirma ainda que, o termo Pós-Modernismo só “nasceu” no ano 
de 1968, com a sua aparição na revista britânica Design. 
A partir desse momento, foi ganhando reconhecimento, e 
sendo utilizado para caracterizar tudo o que a ele estivesse as-
sociado, mas não sem primeiro suscitar tanto aprovações como 
críticas por parte da comunidade de artistas.

Dan Friedman (1945-1995) e April Greiman (1948) foram tam-
bém dois designers e personalidades importantes neste contex-
to do Design Gráfico, através da linguagem caótica, proveniente 
da junção da tipografia (umas vezes caótica e outras vezes mais 
contida), com a imagem (a cores ou a preto e branco). 
Os cartazes promocionais e as capas de revistas que criaram 
sob esta linguagem demonstram que o Design estava a romper 
com as suas amarras do período do Modernismo, questionando 
o seu compromisso com o racionalismo e a sua determinação,
ao mesmo tempo que assumiam cada vez mais as novas formas 
mais desprendidas de quaisquer cânones, e com um carácter 
mais subjectivo (93). Esta tendência, que emergiu por volta do 
ano de 1977, consistia então na apropriação de vários tipos de
letra que depois eram conjugados num só suporte gráfico, 
fazendo-se acompanhar, a maior parte das vezes, por colagens 
ou imagens, uma linguagem que que os teóricos apelidaram 
de new wave typography.

Segundo Rick Poynor e Meggs, esta “nova onda tipográfica” 
caracterizava-se pela reinvenção e expansão do Estilo Tipográ-
fico Internacional e dos seus parâmetros convencionais, assim 
como uma preocupação por parte dos artistas em criarem uma 
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nova linguagem composta por tipografia não serifada espaçada, 
com blocos de texto compostos em escada, na diagona, em 
linhas pautadas e conjugada com elementos de pontuação. 
É possível vislumbrarmos ainda que, as letras de uma mesma 
palavra tinham pesos diferentes ou ainda podiam invertidas. 
Todos estes elementos conjugados criavam uma linguagem 
caótica, que era transmitida através das composições feitas em 
livros ou em cartazes. Porém, ao criarem estas composições de 
aspecto caótico, pretendiam também demonstrar que estas 
podiam ser legíveis e simultaneamente pouco convencionais 
do ponto de vista estético e funcional.

Apesar de ser uma tendência que teve início no Reino Unido, 
depressa se expandiu, atravessou fronteiras e chegou a Itália e 
aos Estados Unidos onde, segundo Meggs, os designers que a 
seguiram, ficaram profundamente apaixonados com as texturas, 
os padrões, as superfícies, a cor e a geometria divertida e lúdica, 
elevando este fenómeno à tridimensionalidade (94).

Um dos principais percursores desta tendência no Reino Unido 
foi Neville Brody (1957). Neste país, o início da corrente do Pós-
Modernismo e desta “nova onda tipográfica” estava associada 
à cultura jovem e à maneira como encaravam o Design, tendo 
como base movimentos de contracultura como o Pop e o Punk,
que, tanto no contexto musical como no contexto social em 
que viviam, utilizavam-nos como uma ferramenta criativa atra-
vés da qual podiam ensaiar e estabelecer uma comunicação 
com o público. 
Estes designers procuravam manter-se fora do mercado pro-
fissional, ao mesmo tempo que se aproximavam mais do seu 
público e se identificavam com as suas preocupações. 
Os seus suportes gráficos de eleição eram as capas de discos, 
porque era uma área de bastante importância no design de 
consumo daquela época, e a utilização desta linguagem neste 
suporte era assumido por estes artistas como o sinal de uma so-
ciedade culta a nível visual com destreza suficiente para decifrar 
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e usufruir de uma panóplia de símbolos gráficos que frequent-
emente passavam despercebidos e que os designers tentavam 
interpretar e dar outro significado para atingir as massas.
De acordo com a obra de Rick Poynor, os designers britânicos 
não tinham quaisquer padrões na criação dos seus trabalhos, a 
não ser a inspiração ecléctica e a aplicação de uma forma plu-
ralista do seu estilo, complicando por vezes a tarefa de decifrar 
as influências dos movimentos artísticos que adoptavam para 
os seus trabalhos. Porém, esta era uma situação que podia ser 
vantajosa, pois demonstrava e enfatizava a quebra que estes 
artistas tinham estabelecido com o Design Gráfico do Modern-
ismo, e com todas as suas convenções (95). 

Em Itália, o percursor desta tendência no Design Gráfico foi 
o Memphis Group, fundado em 1981, do qual destacamos os 
seus fundadores Ettore Sottsass (1917-2007), Michele De Lucchi 
(1951) e Michael Graves (1934). 
O Memphis Group tinha como inspiração a cultura popular 
contemporânea, artefactos, ornamentos de culturas antigas, 
destacando também uma grande relevância que os artistas 
davam aos padrões, texturas e cores. Todas estas características 
formavam uma linguagem visual que aplicavam em todas as 
obras arquitectónicas como cafetarias, gelatarias, minimercados 
locais, restaurantes de fast food, casas de banho e cozinhas de 
habitações particulares. Essa linguagem, segundo Rick Poynor 
(2003), apelidava-se de cheap looking material, ou no estilo dos 
materiais baratos e banais, numa tradução por nós ensaiada. 
Este estilo caracterizava-se pelo uso de materiais banais do 
quotidiano para a criação de peças luxuosas, destinadas aos 
espaços habitacionais. Estas peças distinguem-se tanto pelo seu 
aspecto estético bizarro devido aos materiais que utilizavam, 
como pela sua estética e pelas técnicas que recorriam, como 
montagens, sobreposições, intersecções de decoração que 
adicionavam constantemente e que fluíam e harmonizavam 
numa só obra.
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A filosofia deste grupo encaminhava-se na direcção de uma 
produção artística orientada para as experiências sensoriais, 
baseando-se na instabilidade e na efemeridade das instalações 
(que estavam em exibição por curtos espaços de tempo), que 
se desvaneciam ou eram consumidas pelo tempo, ou pela 
qualidade dos seus materiais (96).

Quando esta tendência chegou aos Estados Unidos, os desi-
gners que a seguiram procuraram afirmá-la ao suportes gráficos 
que assumissem o papel de veículos de comunicação, de uma 
forma eloquente e homogénea com as massas. 
Nasceu assim uma comunidade de design e de escolas de artes, 
com o seu foco em S. Francisco (foco também do movimento 
Pscadélico), e que ganhou a reputação de maior centro de de-
sign criativo. Os seus principais designers foram Michael Vander-
byl (1947), Michael Manwaring (1942) e Michael Cronin (1951).
As experiências que estes artistas fizeram com o vocabulário 
desta “nova onda”— cheio de símbolos e imagens, misturados 
com diferentes estilos tipográficos—, levaram à criação de uma 
linguagem cheia de optimismo, com sentido de humor e com 
uma atitude descontrolada e sobre a forma e o espaço, criado 
assim composições livres e intuitivas, e uma paleta de cores 
quentes e pastel.

Um exemplo dessa linguagem está presente no cartaz promo-
cional para o Simpson Paper Company (1985), em que o designer 
presta uma homenagem clara ao Memphis Group, através da 
composição de imagens representativas das peças de mobiliário 
pertencentes a este grupo italiano, numa grelha rígida sob um 
fundo branco e vazio (um elemento assumidamente perten-
cente ao Estilo Internacional), transmitindo a sensação de que o 
designer estava a tentar fazer algum tipo de apelo à linguagem 
do Modernismo. 
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Segundo Rick Poynor, a grelha representada neste cartaz, foi 
apropriada de um cartaz para um ciclo de conferências de 
Arquitectura, e que assume o papel de um arranha-céus cer-
cado, de uma forma harmoniosa, por uma área aberta e limpa. 
Vanderbyl pretendeu representar, para além do Design Gráfico, 
também a Arquitectura, e o Design de Moda, recorrendo então 
à grelha que simbolizava o arranha céus, às representações de 
têxteis (com padrões e cores fortes e contrastantes), e às peças 
de mobiliário do Memphis Group. 
Também a tipografia cria uma textura ao estilo deste grupo ita-
liano e uma harmonia com a composição das imagens, devido 
à alternância de estilos e pesos das letras (itálica, regular, negra 
itálica e negra) (97).



pós-modernismo: deconstruction design

87

Com o decorrer dos anos 80 do século XX, os designers foram 
assumindo gradual e exponencialmente, uma atitude marcada-
mente do Pós-Modernismo, aplicando-a de uma forma consci-
ente, com o objectivo de reforçar o poder de persuasão e 
comunicação que o Design e os seus suportes gráficos exercem 
sobre o público (98). É com esta motivação que surge uma 
nova tendência: o design desconstrutivo — ou deconstruction 
design (Poynor, 2007)—, que está intimamente ligado à música 
Punk, um movimento de contracultura que decorria nos anos 
70 e 80 em Inglaterra e nos Estados Unidos. 

De acordo com a palavras de Rick Poynor, o movimento Punk 
abordava a linguagem visual da mesma maneira que abordava 
a música, como se fizessem parte do mesmo meio e as suas 
manifestações tinham como público-alvo a sociedade no seu 
sentido mais amplo, em vez de se direccionarem apenas para 
os designers. Estas estavam ainda associadas às ideologias deste 
movimento cultural que, em conjunto com a nova tendência 
do design desconstrutivo, interrogavam, repudiavam e preten-
diam deliberadamente destabilizar as convenções eclécticas e 
do Modernismo, das quais alguns os designers ainda recorriam 
para a criação dos seus trabalhos (99). 

Um exemplo de uma obra criada sob as “regras” desta tendên-
cia, foi a capa para o álbum God Save the Queen (1977) dos Sex 
Pistols, da autoria de Jamie Reid (1952). 
Esta capa demonstra a ligação assumida que esta tendência 
partilhava com o movimento Punk, na medida em que contes-
tam as convenções e os cânones da construção e composição 
formais (por ventura, até da própria profissão de designer). 
Jamie Reid (assim como os designers desta nova tendência), 
abraçava com deleite o caos e a divergência, aplicada na capa 
do álbum e recusando-se a aceitar o resultado final como um 
“erro” no seu trabalho e para a sua carreira pessoal.
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A tentativa de Reid para simplificar as ideias transformando-as 
em elementos gráficos agressivos, apropriando-se de artigos e 
cabeçalhos de jornais (criados pelas culturas underground) que 
recortava e colava noutros contextos, tinha por objectivo de-
nunciar e criticar corrupções, entre outras atitudes que conside-
rava inaceitáveis por parte da comunidade política. 
O resultado desta nova forma de comunicar com o público
com mensagens poderosas, levou Reid a definir um estilo que 
resultou no derrube de fronteiras, alcançando todos os países 
onde o Pós-Modernismo se tinha expandido (100). 

Segundo Rick Poynor na sua obra No More Rules: Graphic Design 
and Postmodernism, num período em que todos os estilos que 
pudessem surgir já haviam sido inventados, e até já discutidos 
pelos artistas da época, a consequência foi o esgotamento e a 
impossibilidade para o artista pós-moderno de inovar do ponto 
de vista estilístico, não deixando outra alternativa senão a de 
imitar estilos que já “morreram”, recorrendo às suas máscaras 
e vozes e ao museu imaginário de cada um. O resultado foi o 
aparecimento de uma nova forma de expressão artística do Pós-
Modernismo, com o propósito renovado e apontado para a arte 
em si própria e para o conceito consciente da “tentativa-erro”. 
O que quer dizer, que esta nova tendência iria envolver as tenta-
tivas falhadas dos artistas em se apropriarem dos estilos antigos 
para os colocar em novos contextos, criando (de certa forma), 
novas obras, mas com o passado sempre presente. 
Esta nova forma de design é transmitida ao publico de uma
forma assumida e consciente que, ao demonstrarem as suas ten-
tativas de criar algo novo (mas que no final tem sempre elemen-
tos do passado), apresenta uma nova tendência, como a da 
apropriação, que engloba o pastiche, a paródia e o estilo Retro.
Apesar de, tanto a paródia como o pastiche envolverem a imita-
ção ou o mimetismo dos maneirismos e dos tiques dos estilos 
“mortos”, a paródia distingue-se pelo seu objectivo principal, o 
de enfatizar os pormenores dos estilos originais de forma a gozar 
com eles (quer seja de forma simpática ou maliciosa). 
O pastiche, pelo contrário, mascara-se de um estilo já existente, 
mas imita-o de uma forma mais subtil e sem recorrer ao gozo 
(segundo Poynor, o pastiche é uma paródia neutra e sem sen-
tido de humor) (101). 

Barney Bubbles (1942-1983) foi, nos anos 70, uma figura muito 
importante do design pós-moderno, quer adaptando na sua 
linguagem o desconstrutivismo e a apropriação, quer na forma 
como influenciou outros designers, como Malcolm Garret (1956) 
e Neville Brody (1957). Estes dois designers absorveram a 
linguagem de Bubbles e adaptaram-na para a criação dos seus 
trabalhos e da sua própria linguagem. 



pós-modernismo: deconstrucion design

Na impossibilidade de criarem algo novo, como já tínhamos 
referido anteriormente, estes designers criaram algo sobre o 
que já existia, invocando especialmente conhecimentos do 
Modernismo da última metade do século XX, e que iriam resul-
tar num momento cultural autêntico e genuíno.

Enquanto designer da revista The Face em 1982, Neville Brody 
concebeu a página de abertura do número 23 desta revista 
com as características da linguagem utilizada na capa do álbum 
dos Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (1978), que por sua vez vai 
buscar influências aos trabalho construtivista de El Lissitzky.
Brody não copiou o estilo dadaista ou construtivista, em vez 
disso, apropriou-se das suas características formais, das suas 
linguagens e dos seus trabalhos, usando-as à sua maneira e de 
acordo com a sua própria linguagem: através do dinamismo, 
do humanismo, de uma certa rejeição das regras e dos valores 
tradicionalistas destes movimentos que se consegue  a obten-
ção de uma resposta própria e individual (102).
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pós-modernismo: estilo retro

Ainda na década de 80, nos Estados Unidos, surge uma termi-
nologia que apelida um estilo que corresponde à tendência 
da apropriação: o estilo Retro. Este estilo caracteriza-se por ser 
“método” de apropriação de linguagens tipográficas do design 
europeu da primeira metade do século XX: das regras e as 
características da tipografia dos anos 20 e 30 e as fontes tipográ-
ficas excêntricas e rebuscadas que foram criadas e usadas até 
à exaustão nessas décadas mas que depois foram esquecidas 
com a II Guerra Mundial (103).
Paula Scher (1948) foi a principal percursora desta nova aborda-
gem estilística, onde se destacam outros designers como Louise 
Fili (1951), sendo que, ainda hoje (2011), ambas desenvolvem 
trabalhos segundo os seus princípios. 
Fili atribui os créditos a Paula Scher, que considera a principal 
influência para as suas obras nesta tendência. No entanto, 
recebeu também outras influências, nomeadamente através 
das viagens que fez pela Europa, resultando na criação de uma 
abordagem original e adaptada ao design americano das capas 
de livros dos anos 80.
 
Assim como Paula Scher, Louise Fili reinventa esses estilos 
tipográficos antigos ao conferir-lhes a cor e a imagem que 
reflectem o espírito ecléctico do passado, demonstrando simul-
taneamente, o conteúdo das suas obras de uma forma única 
(como por exemplo nas capas de livros que já criou) (104). 
Um exemplo de uma obra criada por esta designer é capa do 
livro Le avventure di Pinocchio (1881) de Carlo Collodi, que está 
incluída na colecção Romanzi D’Itália da editora Bur— uma co-
lecção dos romances italianos mais vendidos do século XIX.
Fili foi convidada a fazer o redesign das suas capas, tendo como 
pretexto a comemoração dos 150 anos da unificação de Itália 
(105). Todos os livros foram criados segundo os princípios do es-
tilo Retro, introduzindo influências do período artístico em que 
foram criados originalmente. 
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Na história do Pinóquio, a sua capa é composta com elementos 
visíveis do Estilo Vitoriano com os seus tipos móveis e a sua amál-
gama de tipos de letra expandidos, condensados e tridimension-
ais, com e sem serifas, e preenchendo quase todo o espaço em 
branco. Também apresentava ornamentos orgânicos e de cor 
vermelha, uma característica marcadamente deste movimento, 
e que contrastam com o preto da tipografia e o fundo 
de cor clara. A estes elementos, associa-se ainda um outro, mas 
de uma época classicista, que é a tipografia romana, transmitin-
do elegância e simplicidade através do seu desenho simples, 
fino e com serifas, como os tipos Bodoni ou Didot, reforçando 
mais uma vez a ideia de se tratar uma obra do século XIX. 

Foi através dos esforços de Paula Scher e de Louise Fili, que 
este estilocomeçou a ser tomado em consideração pela comu-
nidade artística, a ganhar mais seguidores e a ser aplicado em 
mais suportes gráficos. Quando utilizado de uma forma apro-
priada, o estilo Retro pode ser uma solução altamente viável 
para qualquer designer que tenha uma visão artística no pas-
sado, e em simultâneo no presente, afirma Kevin Myers (106).
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O assunto que vamos abordar centra-se designer como autor, e 
no design de autor—Authorship, na sua denominação original. 
Este conceito não se pode apelidar de tendência, pois não pos-
suí uma linguagem gráfica ou um vocabulário “específico”, mas 
sim de uma ideia-chave que tem gerado controvérsia na comu-
nidade de designers e téoricos, assim com tem ganho apoiantes 
no seu seio.
Muitos teóricos partilham da ideia de que esta filosofia está 
descontextualizada, como é o caso de Roland Barthes (1915-
1980), com o seu manifesto The Death of the Author [16] (1968), 
proclamando que o artista/designer/autor está “morto”, em 
detrimento do “renascimento do espectador”. Ou seja, na opinião 
de Barthes, é do espectador que depende o futuro do trabalho 
do designer, assim como a avaliação do mesmo.
Com o objectivo de apelar ao público para que este tivesse um 
papel mais interveniente e participativo na interpretação das 
obras criadas, os artistas procuraram providenciar a possibilidade 
de uma abertura a novas leituras, uma ideologia que os artistas 
Pop defendiam nos anos 50, ao invés de imporem uma leitura 
restrita e fechada a uma só ideia. Desta forma, as atenções 
deixariam de estar centradas apenas no autor, para passarem a 
estar no resultado final da sua obra. 
Porém, apesar deste conceito que Barthes anuncia e defende 
no seu manifesto ter causado impacto e ganho apoiantes na 
comunidade de designers, foi perdendo a sua importância de 
forma gradual no contexto artístico (mas não perdeu o seu 
reconhecimento no contexto histórico do Design mundial).

Como iremos constatar, os designers são cada vez mais conhe-
cidos pelos trabalhos que produzem [17], e esse reconhecimen-
to não possuí qualquer entrave à interpretação (quase infinita)
das obras do artista/designer, pois este assume inúmeras 
influências artísticas que conjuga com toda a sua personalidade 
e a sua visão do mundo. O designer neste contexto assume-se 
como um ponto de referência, porque a verdadeira importância
reside na sua obra e na multiplicidade de mensagens que 
consegue transmitir através delas. Porém, se esses resultados 
e essas mensagens estabelecem uma boa relação de comuni-
cação entre a obra e o público, despertando sentimentos e 
sensações neles, o designer/autor irá receber o seu mérito e 
reconhecimento pela obra criada.

Até aos anos 60 do século XX, o Design era uma actividade 
anónima [18] porém, a partir dos anos 80, o seu reconhecimento 
foi aumentando exponencialmente por parte do público, através 
da assunção da importância que o Design e o designer têm 
na transmissão de uma mensagem para a sua adudiência em 
qualquer contexto. Consequentemente, vão surgindo ciclos de 
conferências com designers como oradores principais, onde 
defendem os seus trabalhos, a sua linguagem visual e a sua 

[16] t.l.: A morte do Autor

[17] Algo que no século XX 
era pouco comum, como por 
exemplo em movimentos como 
a Pop Art, em que o artista 
perdia o seu reconhecimento 
em detrimento das obras de 
arte que produzia.

[18] E que de alguma não 
deixou de o ser, porque são 
poucas as pessoas fora deste 
meio que o (re)conhecem
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filosofia, ganhando assim mais protagonismo junto da massa 
artística, mas também do seu público (e muitos viram publica-
das monografias sobre a sua vida, percurso artístico e obras, tal 
como é o caso de Paula Scher) (107).

É nestas últimas décadas que os designers têm afirmado a sua 
presença e importância junto da comunidade artística mundial, 
de uma forma gradual e experimental, através da sua forma 
de abordar e de responder aos “problemas de design” que, na 
opinião de Rick Poynor, nunca são o resultado de processos 
completamente neutros. No momento em que está a criar a sua 
obra de arte, o designer consegue sempre incorporar algo extra 
e identificativo da sua personalidade, tal como as suas influên-
cias a nível social e cultural, conjugando-as com as suas crenças 
políticas e com as suas preferências estéticas. 
Desta forma pretendemos demonstrar que, no conceito de 
designer enquanto autor, a opinião do mesmo é importante e 
permitida, assim como todas as suas referências e influências. 
O resultado final é uma obra com um cunho pessoal vincado e 
consciente, quer seja para um cliente ou independente.
Ainda de acordo com o autor, quando o cliente apresenta o 
briefing, ao designer, o documento nem sempre permanece 
“inalterável” e fiel durante todo o processo de criação, ou seja o 
designer tem liberdade para o modificar, reescrevendo-o, pois 
pode conter alguma falha ou precisar de ser modificado de 
acordo com o profissional e a linguagem gráfica e influências 
que possuí. Desta forma cria um documento que funcione de 
uma forma mais correcta e que resulte numa boa resposta de 
comunicação entre o cliente/empresa e o público alvo.

São estas razões que motivam o designer a criar obras gráficas, 
que satisfaçam as necessidades dos seus clientes, mas também 
as suas próprias necessidade, não só porque está a fazer algo 
que gosta, mas também porque espera que o cliente reconhe-
ça o processo de produção e o resultado final da obra de arte. 
Apesar desse reconhecimento e desse valor pela sua capacida-
de de trabalho e pela criação de obras notáveis serem factores 
essenciais para que o designer fique ainda mais motivado e 
possa produzir mais e melhores obras, segundo Rick Poynor, 
(infelizmente) nem sempre esse reconhecimento existe por 
parte do cliente (108).

Apesar da má interpretação da expressão “designer como autor” 
por parte da comunidade de designers, gerando controvérsia e 
discussão, esta teve o seu maior e mais amplo reconhecimento 
nos Estados Unidos, a partir da década de 90 do século XX e, 
consequentemente, conseguiram-se alcançar vitórias e con-
quistar benefícios para esse seio. Desses benefícios destacamos 
o reconhecimento do designer e da sua profissão, assim como 
o assumir de uma posição cada vez mais marcada, elevada e 
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importante, tanto dentro da comunidade como na sociedade 
em geral. 
São então esses benefício que atraem cada vez mais designers
e os conduzem a adoptarem este conceito e a tornarem-se 
autores, com o objectivo de criar sempre mais e melhores 
obras artísticas. Neste contexto salientamos também a im-
portância do papel do designer e da sua condição de autor na 
sociedade de consumo em que vivemos, pois este representa 
um papel muito importante na transmissão da mensagem pu-
blicitária, por forma a incentivar o público a adquirir produtos 
ou bens de consumo, mas também a mobilizar a sociedade 
para acções sociais, políticas ou religiosas. Desta forma, o de-
signer tem de conhecer em primeiro lugar o grupo social em 
que a obra vai ser implementada e todas as suas características, 
por forma a conseguir adaptar a mensagem que pretende 
transmitir, à sua linguagem gráfica e às suas influências. 
O resultado final é a transmissão da mensagem desejada com o 
objectivo de captar a atenção do público e o incentivar a uma 
acção adjacente à mesma.

Numa época em que as pessoas são constantemente bombar-
deadas com novas informações, novas tecnologias, novos
produtos e bens de consumo, novas obras de arte e novos 
suportes gráficos (entre outros), o papel do designer enquanto 
autor é o de criar obras que tenham o seu cunho pessoal e que 
se destaquem tanto a elas como ao seu criador. O resultado fi-
nal será o reconhecimento das mesmas, em qualquer contexto 
onde sejam apresentadas, e o seu destaque em relação a tudo 
o que os rodeia. Esse reconhecimento também nasce através 
da ligação que o designer consegue criar entre ele, a obra e o 
público--alvo (uma característica que muitos designers procu-
raram ao longo do percurso histórico do Design, por forma a se 
destacarem dos seus contextos).

Considerando a abordagem que fizemos sobre o designer 
enquanto autor, e a sua orientação para a figura individual do 
designer e para as suas obras gráficas pessoas, é igualmente 
importante destacarmos e percebermos como funciona esta 
ideia noutro contexto colectivo. 
Desta forma, iremos tomar como exemplo o atelier de design 
Pentagram, e os desigers que o constituem, todos com reco-
nhecimento à escala mundial, tal como Paula Scher, Abbot 
Miller e Michael Bierut (entre outros). Segundo Rick Poynor 
(2003) na sua obra No More Rules, o atelier Pentagram constituí 
só por si uma identidade— identity building (109). Neste atelier 
cada sócio domina uma área criativa diferente, e possuí a sua 
própria equipa de designers que apenas trabalha para si e para 
os seus clientes específicos.  No entanto, qualquer projecto e 
qualquer obra gráfica que seja criada neste atelier, quer tenha 
a assinatura de Paula Scher ou de outro sócio e designer de 
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renome internacional, tal como Abbot Miller ou Michael Bierut, 
quando apresentada ao público, a sua autoria é sempre atribuída 
ao atelier Pentagram, e não a um designer em particular. 
Rick Poynor (2003) caracteriza este exemplo como sendo uma 
parceria partilhada, a shared partnership. Para este autor, tal é 
vantajoso porque, a credibilidade vai tanto para a firma como 
para os próprios designers, pois estes adquirem ainda mais 
notoriedade, e consequentemente mais liberdade para pode-
rem tomarem as suas decisões de uma forma mais sólida. 
Porém, este conceito de “parceria partilhada” não se pode aplicar 
em casos onde o atelier de design não tem um nível de reco-
nhecimento igualado ao da Pentagram, ou ainda maior, pois o 
risco seria o do anonimato.
O autor toma como exemplo o atelier Tomato (fundado em 1991 
e com sede nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha) que, apesar 
de ter o seu reconhecimento na comunidade de designers, tem 
muito menos do que a Pentagram, pois os profissionais que a 
integram já tinham carreiras notáveis antes de se juntarem na 
qualidade de sócios, ao invés do atelier Tomato que, apesar de 
ter bons profissionais, nenhum deles possui um reconhecimento 
notável anterior nem enquanto sócios no presente.

Um atelier de design que não possua um poder exponencial 
no seu país nos contextos institucional e cultural, assim como 
uma equipa de designers que ajude a suportar todo esse poder 
e responsabilidade acrescida, teria como resultado a sua 
descredibilização, e perderia todo o crédito e mérito merecido
e adquirido. O atelier iria desfragmentar-se ao tentar valorizar 
profissionais que, por muitas qualidades que tivessem, ainda 
não possuíam uma posição marcada no mundo do Design, e 
mais cedo ou mais tarde os seus trabalhos individuais seriam 
esquecidos ou nunca chegariam a ter o devido valor (110).

O conceito de autoria individual ou colectiva só pode ser 
considerado e assumido pelos artistas/designers que, ao longo 
do seu percurso notável foram um contributo para a comunida-
de de designers e para a sociedade em geral, através de obras 
impactantes, simbólicas e com o seu cunho pessoal (quer sejam   
executadas por conta própria ou para alguma empresa/entidade). 
Para se criar uma obra de arte que possa ser assumida como 
design de autor, e acima de tudo para se ser um autor, o designer 
tem de possuir conhecimentos em várias áreas (para além da 
sua), assim como estar familiarizado com toda a História da Arte 
e do Design. Desta forma cria uma base de conhecimentos, 
influências e referências bastante sólida que depois aplica nas 
suas obras, mas mantendo sempre a sua identidade presente 
e reconhecível. 
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Com base nesta abordagem podemos concluir que, este con-
ceito de designer enquanto autor abre novos caminhos para 
que os designers possam ter liberdade suficiente para poderem 
criar obras notáveis, aplicando a sua linguagem gráfica pessoal, 
todos os seus conhecimentos, influências e referências, conce-
dendo-lhe a individualidade, o reconhecimento e a aprovação 
por parte do público nesse sentido. 
Esta filosofia, aplicada ao Design, resulta em obras que transcen-
dem as limitações das possibilidades pré-estabelecidas, promo-
vendo e encorajando o público a explorar, a experimentar e a 
questionar o mundo de uma forma mais aberta, abrangendo 
novas possibilidades e novos caminhos para a interpretação e 
compreensão das obras (111).
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Em todos os contextos onde o Pós-Modernismo se enraizou—Arquitec-
tura, Literatura, Filosofia, e em especial o Design Gráfi-co—as suas perso-
nagens intervenientes têm procurado de uma forma constante e com 
um espírito de desafio pela inovação, sem nunca se conformarem com 
as respostas encontradas. 
E é esse espírito que os designers possuem, que os conduz a atitudes 
ambiciosas, com o intuito de descobrirem e inovarem perante o que já 
existe, por forma a destacarem a sua posição no mundo do Design e na 
sociedade, face às constantes mudanças que ocorrem diariamente. 
Neste caso, tomamos como exemplo os designers que procuram cons-
tantemente reinventarem-se através da experiência e utilização de novas 
técnicas, novas linguagens e novas formas de representação e expressão, 
por forma a destacarem-se da banalidade pré-existente. 
Porém, é inevitável que esta procura dos designers/artistas pela inova-
ção e pela sua constante reinvenção e renovação artística, atinja o seu 
“fim”, uma consequência da evolução da sociedade, das suas ideologias, 
necessidades e das tecnologias, que a arte também precisa de acompa-
nhar, adaptando-se a estes novos contextos, e promovendo uma nova 
busca pelo reconhecimento junto do público. 
Um exemplo dessas mudanças é o Modernismo, que abordámos ante-
riormente e demonstrámos como esta cor-rente “nasceu”, teve o seu 

percurso e se desvaneceu de forma consciente umas décadas depois, 
em detrimento da sua “alterna-tiva”, o Pós-Modernismo, com todos os 
conceitos e ideologias que representa.

Todos os contextos ideológicos, filosóficos, artísticos que prevaleceram 
durante o período do Modernismo, perderam o seu sentido e propósito 
originais, pois deixaram de se enquadrar na sociedade emergente do 
final do século XX. No entanto, os contextos histórico, tecnológico e 
cultural, também já não se ajustam a esta corrente, pelo que surge a 
eventualidade de se “substituir” por outra que preencha as necessidades 
actuais. Desta forma, a corrente dominante irá desvanecer-se e ser substi-
tuída por outra que abraça as novas filosofias e atitudes que irão transfor-
mar a sociedade à escala mundial: a sua maneira de pensar, os seus há-
bitos e necessidades, os seus valores e a sua postura em relação a este 
novo mundo que está a emergir.

Actualmente o período artístico do Pós-Modernismo já não se encaixa 
nos paradigmas da nova sociedade emergente, nem nas suas revolu-
ções e transformações que vão ocorrendo a cada mi-nuto que passa. 
De uma forma consciente e gradual, o Pós-Modernismo vai-se desvane-
cendo e desligando da sociedade actual, preparando-a para uma nova
 era com novas ideologias, novos valores e novas procuras pela novidade 
e reconhecimento, que comecem a despontar no seu seio. 
Estes novos valores, segundo Nicolas Bourriaud (1965) no seu manifesto 
Postmodernism is Dead (2009), estão adjacentes a uma nova corrente 
que se denomina de Altermodernidade [19]. Porém esta também terá 
o seu “prazo de validade”, limitado à próxima corrente alternativa que 
surgir (112).

[19] Segundo Nicolas Bourriaud 
(1965) a Altermodernidade é a 
alternativa ao Pós-Modernismo 
que, segundo o próprio, já 
está morto. Essa afirmação é 
demonstrada  e sublinhada no 
seu manifesto Postmodernism 
is Dead (2009) 
[Tate Britain— Altermodern 
Manifesto: Postmodernism is Dead  
[Em linha]. [Consult. 2011.06.06]. 
Disponível em WWW <URL: 
http://www.tate.org.uk/britain/
exhibitions/altermodern/>]
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A partir deste capítulo, iremos abordar o percurso profissional e 
artístico de Paula Scher (1948), desde que frequentou a Tyler School 
of Art, até à sua entrada como sócia na Pentagram (onde ainda 
hoje permanece), referindo as suas obras mais importantes e a sua 
linguagem gráfica tão única. 
Pretendemos, deste modo, entender as suas influências nos prin-
cipais movimentos das Artes e do Design Gráfico que abordámos 
no capítulo anterior, por forma a que se consiga estabelecer um 
paralelismo sólido e compreensível entre ambos os capítulos, e 
em especial entre o contexto do Design Gráfico internacional e a 
linguagem gráfica desta designer.

Deste modo, iremos abordar os vários pontos de referência da sua 
carreira artística, desde o seu período escolar na Tyler School of Art, o 
início da sua carreira profissional na CBS Records, a passagem pela 
Atlantic Records, a sua parceria com Terry Koppel e a sua posterior 
dissolução, e entrada de Scher na Pentagram como sócia.
Iremos também demonstrar as dificuldades e as barreiras que teve 
de ultrapassar, nomeadamente a forma como contornou a sua 
grande dificuldade em ilustrar e desenhar, colmatando-a com o 
recurso à tipografia, assim como todas as adversidades que foram 
surgindo ao longo da sua carreira, em especial por ser uma mulher 
designer. Esse grande entrave ao seu desenvolvimento profissional 
fez com que nunca se deixasse abater e se impusesse, demonstran-
do o seu valor e lutando pelo seu lugar e reconhecimento mereci-
dos num mundo dominado pelo género masculino.

Depois da passagem pelas duas discográficas, abre em 1982, o 
seu próprio gabinete em parceria com Terry Koppel, onde ambos 
desenvolvem trabalhos impactantes e que ainda hoje conseguem 
despertar sentimentos de reconhecimento na comunidade de 
designers, não só pelos prémios que receberam, mas também pela 
controvérsia que alguns geraram.
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Depois da dissolução desta (curta) parceria, Scher é convidada,
em 1992, a tornar-se sócia da Pentagram, onde ganha ainda
mais reconhecimento e poder para trabalhar e tomar a suas 
próprias decisões. É também aqui que desenvolve uma lingua-
gem própria que é aplicada de forma universal nos seus traba-
lhos que percorrem várias áreas distintas do Design e das Artes, 
mantendo-a desta forma sempre empenhada e motivada no 
que faz.

Destacamos ainda a sua vertente artística através dos mapas 
que pintou à mão, em escalas hiper exageradas e com muito 
pouco rigor, recorrendo apenas à tipografia (elemento principal 
da sua linguagem) e a informações inúteis, mas com uma cono-
tação poderosa e sempre única e pessoal.
Iremos tentar perceber, ao longo desta abordagem do seu 
percurso artístico, o quanto esta designer e a sua linguagem 
evoluíram e se foram transformando em verdadeiros ícones 
do Design de Comunicação, não só da (e na) cidade de Nova 
Iorque, mas também um pouco por todo o mundo.

Será também proposta uma abordagem à Alliance Graphique In-
ternationale, da qual Paula Scher é presidente e, através da qual 
esteve recentemente em Portugal (em conjunto com outros 
designers de renome), para um conjunto de conferências sobre 
o Design de Comunicação.
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Paula Scher (1948), frequentou a Tyler School of Art em Filadélfia, 
local onde naquela época se ensinava a filosofia e a linguagem 
da tipografia do Estilo Internacional, tendo Scher revelado 
algumas dificuldades na sua aprendizagem, devido à sua falta 
de destreza para “arranjar” o tipo Helvetica numa grelha (uma 
abordagem característica do movimento)— I felt I was being 
forced to clean up my room [1], afirma a própria numa entrevista 
conduzida por Ellen Lupton (Paula Scher, 1995) (1).  
Esta dificuldade na “arrumação” tipográfica ao estilo do Estilo 
Internacional, fez com que Paula Scher tentasse seguir o seu 
próprio caminho, na procura de um estilo próprio, tendo para 
tal, enveredado pelo caminho da ilustração. Porém, apesar de 
também não dominar muito bem esta arte, as ideias que tinha 
para serem utilizadas nos seus trabalhos eram viáveis e execu-
táveis, e tal foi incentivado pelo seu pelo seu professor Stanis-
law Zagorski (1933). Scher procurou utilizar essas ideias e 
ilustrá-las recorrendo à tipografia que utilizou em conjunto com 
a imagem. E este foi o ponto de partida para a sua busca por 
um estilo que se identificasse com a sua personalidade, e que 
fosse apenas seu (2).
Na opinião de Paula Scher (2005), para se ter um estilo próprio, 
não se pode imitar nada nem ninguém que já exista, mas sim 
“falhar” ao tentar fazê-lo: (...) if you start out trying to make some-
thing that looks sort of like other stuff that’s going on or the work of 
someone you admire or work in another genre and you fail and it 
doesn’t really look like the model, that’s how personal style is born. 
If it looks just like the other work then you’ve copied but if you 
actually fail at trying to imitate you become an original [2] (3). 
Foi com esta ideia que procurou a sua originalidade, ao adoptar 
as linguagens dos movimentos e escolas que mais se identifica-
vam consigo, em vez de tentar imitá-los ou copiá-los.

Um dos elementos principais da sua linguagem visual, como já 
referimos, é a tipografia. Pela influência, e devido aos incentivos 
do seu professor polaco, Scher conseguiu que também esta se 
tornasse no elemento com mais expressividade em toda a sua 
obra, independentemente das suas influências (4). 
Este seu gosto pela tipografia fez com que ambicionasse 
sempre explorar e desenvolver a sua plasticidade e articulação, 
elevando-a sempre a outros níveis ao adaptá-la a suportes dis-
tintos, como um cartaz ou um edifício. A forma como manipula 
a tipografia e explora todas as suas formas, pesos e variantes, 
é uma característica muito própria da sua linguagem gráfica, 
porém era também uma condição e uma característica que 
havia pertencido também a outros movimentos  artísticos do 
percurso histórico das artes e do design anteriores a Paula Scher.

Esses movimentos foram mais tarde abraçados e experimenta-
dos pela própria, não só durante a sua estada na Tyler School of 
Art, mas também através de outras fontes de conhecimento e 
aprendizagem a que recorreu.

[1] t.l.: sentia que estava a ser 
forçada a limpar o meu quarto

[2] t.l.: se começares por criar 
algo que se assemelhe a 
outras coisas que conheças 
ou ao trabalho de alguém 
que admiras, ou num outro 
género, e falhas, pois são se 
parece nada com o modelo, 
então é assim que o estilo 
pessoal nasce. Se se parecer 
exactamente com o trabalho 
original então estás a copiar, 
mas se falhares ao tentares 
fazer essa imitação então 
tornas-te original.
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Depois da abordagem que fizemos anteriormente ao percurso 
histórico dos movimentos das Artes e do Design desde a Revo-
lução Industrial à era da Pós-Modernidade, podemos concluir 
que, a maioria dos movimentos e tendências que abordámos, 
são expressas através de tipografia e da sua manipulação e 
organização num suporte gráfico, como um cartaz publicitário 
ou uma capa de disco. Estes movimentos e tendências parti-
lham uma exploração e manipulação da tipografia, quer através 
de um modo mais contido e rígido, quer mais expressivo e 
dinâmico, com o intuito de transmitir emoções, mensagens e 
sensações ao seu público, e assumindo também o desejo de 
uma busca por novas ideias e conceitos, assim como de um 
propósito para a assunção de novas formas de expressão. 

Paula Scher seguiu também esse desejo e esse propósito ao 
transformar a tipografia no elemento principal da sua lingua-
gem, procurando explorá-lo sempre até ao máximo nas suas 
obras, resultando no seu reconhecimento pelo contributo que 
dá ao Design Gráfico e à sociedade.
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Depois de ter concluído a sua licenciatura em Belas Artes (BFA), 
Scher sai da Tyler School of Art e dá o grande salto para o mundo 
do Design em 1972, quando começa a trabalhar na CBS Records. 
No início, o seu trabalho consistia apenas em criar anúncios 
para as revistas Cashbox e Billboard, em que publicitava os
artistas musicais e o lançamento dos seus discos. Porém o seu 
interesse por este trabalho foi-se perdendo gradualmente, uma 
consequência da monotonia, pois Scher considerava que a 
fórmula de criação destes anúncios era sempre a mesma, e a 
única maneira possível de inovar era quebrar com esta rotina, o 
que previa ser uma tarefa difícil.

Após dois anos no departamento de publicidade desta disco-
gráfica, Paula Scher compreendeu que seria impossível quebrar 
com essa fórmula repetitiva de publicidade, por forma a poder 
produzir trabalhos mais notórios, e por isso aceitou o trabalho 
que lhe foi oferecido na Atlantic Records em 1974. Nesta disco-
gráfica, o seu novo cargo concedeu-lhe novas possibilidades 
que a CBS Records não lhe havia concedido (5).
O facto de ser uma mulher designer, no meio de um mundo 
dominado por homens, fê-la trabalhar ainda mais arduamente 
e lutar para ser levada a sério e obter consideração, e um lugar 
neste meio. Aos 25 anos, Paula Scher apelidou-se de “durona” 
—a young smart ass, como a própria afirma (Paula Scher, 
2005)— para conseguir brilhar e possuir “poder” suficiente para 
se impor e demonstrar a sua personalidade, a sua capacidade 
de trabalho e de criação. E, ainda hoje, é um apelido que lhe 
assenta bem, pois não perdeu a sua força e a sua vontade de 
evoluir e criar sempre mais e melhores trabalhos (6).

Após um ano a trabalhar na Atlantic Records, Paula Scher regres-
sa à CBS Records em 1975, onde lhe foi oferecido o cargo de 
directora artística— uma prova de como todo o seu esforço e 
dedicação para se afirmar no mundo do Design e demonstrar 
o seu valor, foi frutoso. Como resultado desse esforço, foi pro-
gredindo exponencialmente na carreira, abraçando cada vez 
mais desafios e adquirindo cada vez mais conhecimentos (7).

Durante os anos 70, o Push Pin Studio, de Milton Glaser e
Seymour Chwast, foram as principais influências dos artistas e 
designers de Nova Iorque.  
A ilustração vivia a sua época dourada, sobretudo no mundo 
da música, onde os artistas preferiam ver uma ilustração com 
humor, abstracção, fantasia e surrealismo presente nas suas 
capas, do que as suas próprias fotografias (8). Scher afirma 
que, esta escola foi uma grande influência na sua linguagem, 
e também na criação das capas de discos, pois combinavam 
a ilustração e a fotografia com a tipografia decorativa e ecléc-
tica, com o objectivo de gozar, ou simplesmente transmitir um 
carácter humorístico (9).
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Porém, a designer afirma que, apesar de ser uma solução aplau-
dida pelos músicos, também podia gerar problemas, uma vez 
que estes não tinham uma cultura visual muito desenvolvida, 
criticavam tudo, e não entendiam que a simples mudança de 
uma cor, uma forma ou um objecto, podia arruinar toda a ilus-
tração. Lentamente foi-se fazendo entender, cativando a atenção 
das pessoas que estavam envolvidas em todo este processo, 
conseguindo deste modo dar a volta à situação, por forma a 
obter uma maior aceitação das ilustrações que propunha (10).

Um exemplo dessa situação, é a ilustração feita para a capa do 
álbum Boston (1972) para a banda musical com o mesmo nome, 
e que atingiu o seu auge nessa década, contexto em que pre-
dominava a audição do Rock enquanto estilo musical, e se viam 
ilustrações com características semelhantes à capa, em vários 
produtos de consumo. As ilustrações com elementos de ficção 
científica tornaram-se uma das grandes apostas no mercado do 
Design Gráfico, o que levou a que as bandas Rock se aproprias-
sem também desta onda para as suas capas e, simultaneamente, 
procurassem transportar o ouvinte para um novo mundo 
completamente alternativo à realidade do dia-a-dia (11).
A capa representava a Terra a explodir, e todas as cidades do 
mundo a fugirem em naves espaciais com a forma de uma 
guitarra com cúpulas de vidro, destacando-se em primeiro plano, 
a cidade de Boston e seguidamente Paris, Roma e Londres (12). 
As formas arredondadas das imagens, em conjunto com o uso 
das cores fortes e contrastantes (primárias e complementares) e 
dos gradientes que formavam, conferem volume e dinamismo 
às nave espaciais, assim como transmite a ideia de se estar num 
ambiente espacial, representado pelo fundo escuro. 

No final desta década de 70 do século XX, enquanto directora 
artística num contexto pouco favorável [3], Paula Scher recorda 
que não podia despender todo o dinheiro disponível em ilustra-
ções para as capas dos discos,  assumindo o destaque que deu 
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[3] A década de 1970, nos 
Estados Unidos, distinguiu-
se-se por ser um período em 
que a indústria discográfica 
era caracterizada por ter 
grandes orçamentos para a 
criação de álbuns, recorrendo 
especialmente à fotografia 
e à ilustração, mas também 
valorizavam outras técnicas 
inovadoras.Porém, em 1978, 
os custos de produção 
aumentaram e as ven-das 
dos discos musicais caíram, 
causando um grande impacto 
e negativo nesta indústria, 
levando-a a procurar 
alternativas de produção mais 
baratas e acessíveis [Meggs, B. 
Phillip; Purvis, W. Alston — Meggs 
History of Graphic Design. p.481. 
4ª ed. United States of America: 
John Wiley & Sons, Inc., 2006. 
ISBN 978-0-471-69902-6]. 
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à tipografia na decoração das capas dos discos de música Jazz, 
Pop e Clássica. 
Como referimos anteriormente, foi nesta década (denominada 
de Pós-Moderna) que surgiu o estilo Retro, pela mão de Paula 
Scher, e de outros designers seus percursores, que se identifi-
caram com a sua filosofia e as suas características. E foi neste 
contexto, de uma economia desfavorável para a produção de 
ilustrações para os álbuns musicais, que Scher procurou dar a 
volta a situação, recorrendo ao uso da tipografia para assumir 
o seu papel. O facto de utilizar a tipografia para ilustrar as capas 
dos discos, recorrendo à apropriação de estilos eclécticos para 
contextualizar o período musical em que o disco se inseria, 
resultou na criação de um novo estilo de design, baseado em 
revivalismos tipográficos da segunda metade do século XIX e 
primeira metade do século XX. 
Acima de tudo, o aparecimento deste novo estilo veio propor-
cionar a Paula Scher, a oportunidade de ficar familiarizada com 
cada período do contexto histórico do Design e a sua respectiva 
tipografia, por forma a produzir capas de discos (e outros supor-
tes gráficos) originais, e que ainda hoje são reconhecidas.

Um dos melhores e mais divulgados exemplos da aplicação 
deste estilo ecléctico foi a capa da compilação de discos intitu-
lada The Best of Jazz (1979). Segundo os autores Meggs e Poynor, 
o conhecimento que Paula Scher adquiriu sobre os períodos 
eclécticos do final do século XIX e início do século XX, e a capa-
cidade que teve para os reinventar e abordá-los de uma forma 
original e pessoal ao serviço dos seus clientes, fizeram dela uma 
figura influente neste estilo e no Design de uma forma geral.
Estilos tipográficos como o Futurismo, o Construtivismo, o De 
Stijl, a Bauhaus, a Art Nouveau, a Art Déco e a tipografia de entre 
as guerras, foram o mote para a criação de obras notáveis e 
originais, mas fiéis à sua personalidade, pois não se limitava a 
copiá-los, absorvia apenas os elementos de cada estilo com que 
mais se identificava (13). 
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A impressão de cada disco desta compilação de Jazz foi feita em 
papel Kraft, e composta por uma imagem do artista com um 
aspecto granulado e a preto e branco. A formar um ângulo de 
45 graus (influências construtivistas) aparecia um bloco de texto 
composto no Estilo Vitoriano com os seus tipos em bloco, sem 
serifas e com formas expandidas —os woodtype characters— e 
com cores planas (vermelho, preto e amarelo) (14).
Com o aparecimento do CD em 1979, as capas dos álbuns 
tomaram um formato mais reduzido, o que fez com que Scher 
se “desinteressasse” um pouco por esta área, valorizando os 
cartazes promocionais, pois o tamanho deles era considera-
velmente maior. Como tinha feito a capa do álbum The Best of 
Jazz, fez também o seu cartaz promocional no mesmo estilo 
Retro com o papel Kraft, as cores planas, e apenas recorrendo à 
tipografia ao estilo do Construtivismo e do Estilo Vitoriano como 
tinha feito nos CDs. O cartaz foi todo preenchido com os nomes 
do artistas com letras de formas expandidas, mas sempre com o 
mesmo peso, preenchendo todo o cartaz até não sobrar  pouco 
nenhum espaço em branco (algumas das palavras vão mesmo 
até ao limite do cartaz, como se quisessem sair do mesmo) (15). 

Um outro cartaz que fez, mas desta vez recorrendo à imagem 
pictórica, foi para o músico, compositor e cantor Elvis Costello 
e para o seu álbum Trust (1981). Esta obra orgulha-a, não só 
porque a considera bem feita, mas também porque, segundo a 
própria, “divorciou-se” da sua autoria para se integrar na cultura 
americana. Este cartaz, foi feito com recurso a uma fotocópia 
—uma photostat (Paula Scher, 2005)— a preto e branco, com a 
fotografia do músico com os olhos a espreitarem por cima dos 
óculos, criando um conjunto de sombras interessantes na face. 
Scher pintou as lentes dos óculos, uma de vermelho e outra de 
azul, e coloriu a restante imagem com cortes planas e vivas e 
que criavam um contraste entre a figura de Elvis e o fundo de 
cor amarela, com os óculos de duas cores a sobressaírem ainda 
mais sobre ambos. 
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[4] t.l.: Costello no Columbia
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As palavras Castello at Columbia [4] foram colocadas num 
tamanho e numa posição que nos dá a sensação de estarem a 
sair do seu ouvido (quase como se fosse um cartaz de propa-
ganda política). As palavras Trust e Elvis foram colocadas no 
topo e no fundo da página respectivamente, compostas com 
tipografia alusiva ao Estilo Vitoriano, de cor branca e vermelha 
e num tamanho consideravelmente grande com o objectivo 
de criarem mais contraste com o fundo e impacto na mensa-
gem que pretendiam transmitir: a publicidade ao álbum. 
O tamanho deste cartaz foi aumentado porque, na opinião de 
Paula Scher, quanto maiores fossem os cartazes mais impacto 
teriam junto do público. E tinha razão, porque mal foram colo-
cados nas lojas, desapareceram num ápice (16).
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Em 1982, depois de mais de 150 capas de discos feitas para a 
CBS Records, Paula Scher deixa a direcção artística desta discográ-
fica e forma o seu próprio gabinete de design em parceria 
com o designer Terry Koppel (1950), ao qual designaram de 
Koppel & Scher. Segundo a própria, o facto de começar a traba-
lhar por conta própria e no seu próprio atelier, permitiu-lhe 
aprender a abraçar pressões e experiências que nunca tinha
tido enquanto trabalhou nas discográficas (17). 
Nesta década, e tal como já tínhamos referido anteriormente, o 
Modernismo tinha “cedido” lugar à filosofia Pós-Moderna. 
Esta nova filosofia rompia com todas as tradições da corrente 
anterior, procurando outras abordagens que, segundo Paula 
Scher, vão desde o uso de elementos de movimentos do Mo-
dernismo todos misturados num só trabalho, à desconstrução 
tipográfica e à criação de um trabalho muito mais expressivo e 
com uma pluralidade de significados. Scher vai ser uma segui-
dora desta filosofia e vai adoptá-la, mais uma vez à sua maneira, 
utilizando-a de forma pessoal nos seus trabalhos.

Foi também em 1982 que Paula Scher começou a leccionar 
a disciplina de Design na School Of Visual Arts (SVA), tendo tam-
bém sido convidada a criar um cartaz para uma campanha 
publicitária para esta escola. Para fazer este cartaz, recorreu mais 
uma vez ao estilo Retro (que vivia a sua época dourada) e à sua 
mistura de vários estilos tipográficos eclécticos dos anos 30, 
compostos sob um fundo que remete para o estilo cubista.
Todos os elementos presentes neste suporte publicitário cria-
vam uma harmonia e uma coerência entre si, porque as palavras 
acompanhavam as formas geométricas presentes, moldando-se 
e encaixando-se a elas quer fossem arredondadas ou rectas.
No seu resultado final podia-se ler a frase To be good is not 
enough when you dream of being better [5].

Em 1996 fez um segundo cartaz para a SVA, recorrendo mais 
uma vez à linguagem muito própria com que a designer já 
estava a começar a habituar o “seu público”, porém utilizou uma 
tipografia mais expressiva, desenhada à mão e, partindo da 
frase Art is... [6]desenhou palavras dentro das palavras :escreveu 
os nomes de todos os artistas, músicos e escritores que admi-
rava, ordenando-oss alfabeticamente. Com este cartaz, Scher 
não só quis criar impacto junto das pessoas de uma forma geral 
(pois ele iria estar exposto em toda a cidade de Nova Iorque) 
mas também pretendeu que este interagisse com todas as que 
passassem por ele. Desta forma, criou duas versões do cartaz: 
uma com o fundo preto e vermelho para ser colocado nas 
paragens dos autocarros, e outro com o fundo branco para ser 
colocado nas estações do metro, em que este último teria como 
objectivo incentivar as pessoas deixassem os seus nomes nos 
cartazes, criando assim uma ligação interactiva entre a designer
 e o público (18).

[5] t.l.: ser-se bom não é o 
suficiente quando sonhas em 
ser melhor.

[6] t.l.: arte é...
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Durante mais de 20 anos a leccionar nesta escola, Scher 
procurou sempre incutir nos seus alunos um espírito crítico e 
de procura activa por um contacto constante com tudo o que 
os rodeasse. Desta forma são os próprios alunos contribuem 
para a evolução e renovação da sua própria mentalidade e 
personalidade, ao mesmo tempo que vão absorvendo todos os 
elementos que os rodeiam e com que mais se identificam e os 
incentivam a ter novas ideias para criar (19).

É então que, em 1984, Scher em parceria com o seu colega 
Terry Koppel recebeu uma encomenda para um trabalho publi-
citário para a Swatch Watch USA, tendo a designer aproveitado 
a sua experiência de trabalho ao nível do design de cartazes 
para criar campanhas publicitárias baseadas nestes suportes 
publicitários para a marca de relógios que se estava a imple-
mentar no mercado juvenil dos Estados Unidos (20).
As duas campanhas propostas para a Swatch foram criadas
recorrendo a influências e movimentos artísticos distintos uma 
da outra, porém ambas partilhavam o recurso ao revivalismo 
de movimentos do anos 30 e 50 do século XX, reinventados e 
colocados num contexto de uma época completamente 
diferente. Esta abordagem revivalista, feita na década de 80 do 
século XX, a estilos tipográficos de décadas anteriores, é uma 
técnica que se insere na corrente do Pós-Modernismo, que se 
apelida de apropriação.

A primeira campanha foi então feita ao estilo dos anos 50 (tanto 
na sua composição gráfica como nos slogans utilizados) sob a 
forma de paródia àquela época: os cartazes eram constituídos 
por uma fotografia (recriada em estúdio) de uma família feliz  
“colocada” em diferentes cenários e momentos das suas vidas, 
sempre acompanhadas pelo slogan Since we got Swatch... [7] 
(e com a restante frase de acordo com o cenário em que 
estavam), e que pretendia mostrar o quanto a posse de um 
relógio da Swatch tinha mudado as suas vidas para melhor. 
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O segundo slogan que acompanhava o cartaz era The Family 
that ticks together stays together [8], mais uma paródia feita desta 
vez à frase The Family that prays together stays together [9]. 
Para além da apropriação de elementos do estilo dos anos 50 
para parodiar esta década, e que Scher assume, vai ainda mais 
longe e utiliza também a tipografia não serifada condensada e 
colocada em bloco invocando o estilo Retro.

Na segunda campanha, Scher recorreu mais uma vez a uma 
paródia, mas desta vez foi aos cartazes que o designer Herbert 
Matter fez para o Turismo Suíço nos anos 30. Scher demonstra 
uma grande admiração por este designer, e é por essa razão 
que, segundo a própria, se apropria dos seus cartazes com o in-
tuito de os parodiar (fazendo uma piada com humor e não com 
sátira). Para além disso, tudo parecia combinar de uma forma 
natural, pois os cartazes eram para uma empresa suíça, tal como 
a marca de relógios, e a palavra Swatch tinha tantas letras como 
a palavra Shweiz [10] (que estava presente no cartaz original).
Tal como fez para a primeira série de cartazes, recorreu ao uso 
de imagens fotográficas recriadas em estúdio e com algumas al-
terações, para que não ficassem iguais às originais: acrescentou 
um braço com dois relógios, e mudou a expressão da cara da 
senhora; as cores usadas também eram semelhantes, (apenas 
um pouco mais carregadas do que no original),e remetiam 
igualmente para a Suíça e para a Swatch. O resultado final foi 
então uma campanha com o mérito de Paula Scher, Terry Kop-
pel e Herbert Matter. 

No entanto, tão depressa ganhou inúmeras medalhas e esteve 
presente em inúmeras exposições (mesmo depois da campa-
nha ter acabado), como também gerou controvérsia e Scher foi 
acusada de plagiar o cartaz da “senhora a esquiar” de Herbert 
Matter. Em relação a essa acusação, a designer afirmou que, 
o cartaz sempre representou uma paródia ao original, —uma 
piada, um cartaz sobre um outro cartaz—, feito numa década e 
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[7] t.l.: desde que temos um 
Swatch

[8] t.l.: a família que faz “tique-
taque” em conjunto, mantém-
se unida

[9] t.l.: a família que reza em 
conjunto, mantém-se unida

[10] Suíça em alemão



O percurso artístico de paula scher:
da vida académica à pentagram

koppel & scher

110

invocando outra. Apenas interessava a fama que o cartaz original 
tinha, e que Scher quis relembrar sem se preocupar sobre a que 
influências artísticas ia recorrer—se às do estilo Vitoriano, da Arte 
Nova, do estilo americano, ou até do estilo da década de 80. 
Apenas tinha o objectivo de retirar uma piada de todo o cartaz, 
sem segundas intenções, e que fosse compreendida dentro de 
um grupo de pessoas mais restrito, mas que estava familiarizado 
com o Design Gráfico: designers, comunicação social e os em-
presários e trabalhadores da Swatch (21).

Numa conferência proferida em 1990 (patrocinada pela School 
of Visual Arts em Nova Iorque) por Tibor Kalman (1949-1999), 
Abbot Miller (1963) e Karrie Jacobs— críticos e profissionais do 
Design—, sob o tema Modernism & Eclecticism [11], abordaram 
precisamente este controverso cartaz publicitário de Paula Scher. 
Segundo os mesmos, este cartaz não pode ser considerado 
uma paródia—porque não tem uma sátira—, nem pastiche—
porque não foi criado um novo trabalho sob o estilo de Matter.  
Na sua opinião, o cartaz é uma adaptação literal, uma vez que
os elementos presentes são iguais ao do original, e demonstram 
uma cena tipicamente suíça (o esquiar nas montanhas), com 
elementos que promovem a marca e os seus produtos, em vez
de fazer algo novo e mais inovador.
Porém, Rick Poynor (2005) defende a designer quando afirma 
que, Scher takes the main elements of Matter’s original image, 
which had a broadly economic purpose—to encourage tourism— 
and re-creates them (...) for the simples purpose of selling master-
pieces [12]. Na sua opinião, o autor não consegue ver nada de 
“hediondo” nesta apropriação feita por Paula Scher. Pode com 
certeza, não ter as características “base” de uma paródia ou de 
um pastiche, mas não deixa de ser a sua recriação de um con-
texto para outro (22). 
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[11] t.l.: modernismo & 
ecletismo

[12] t.l.: Scher retira os 
elementos princpais da 
imagem original de Matter, 
que tinha um propósito 
amplamente económico— o 
de encorajar ao turismo— e 
recria-o (...) com o simples 
própósito de venda de obras-
primas.
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Com base nestes dois pontos de vista, e em outros artigos
encontrados ao longo da nossa pesquisa sobre esta temática 
controversa na comunidade de designers, permitiu-nos concluir 
que, comparando ambos os cartazes do ponto de vista estético 
e formal, não podemos assumir que Paula Scher tenha plagiado 
o cartaz de Matter. Em primeiro lugar porque, a própria assume 
que se influenciou e inspirou nos cartazes de Herbert Matter e 
na sua linguagem, assim como explica todo o seu processo de 
criação do novo cartaz para a Swatch. 
Em segundo lugar porque, Scher para além de ter adaptado 
os elementos do cartaz de Matter, recorreu também a outras 
linguagens, como por exemplo o Construtivismo, com a palavra 
Swatch a fazer um ângulo de 45 graus, assim como o espaça-
mento das letras, (que, contrariamente ao original está muito 
mais aberto). 
Em último lugar porque, o cartaz foi feito sob a filosofia da cor-
rente do Pós-Modernismo, ou seja, o designer não tem quais-
quer regras por onde se reger, a não ser aquelas que constrói 
para as suas obras. Deste modo, Paula Scher, apesar de ter uti-
lizado a técnica da apropriação com o intuito de parodiar a obra 
de Matter, não pode ser “julgada” sob qualquer cânone existente, 
pois este cartaz foi criado apenas sob aqueles que Scher impôs 
a si mesma e ao seu processo de criação. 
O resultado é o mérito e reconhecimento que recebeu na época, 
assim como alguns prémios de Design. Ainda hoje este cartaz 
(e toda a série), preserva toda essa fama e reconhecimento na 
comunidade de Design ao nível mundial (23).

Durante a sua parceria com Terry Koppel, Scher procurou aplicar 
os seus conhecimentos e a sua linguagem gráfica ao Design 
editorial, nomeadamente à criação de capas de livros. Porém, 
para além de ter criado alguns trabalhos nessa área, também 
desenvolveu em conjunto com o seu colega e sócio um livro 
que assumiu o papel de cartão de visita (e quase o papel de 
manifesto), composto apenas por tipografia que se adequava e s 
inseria no contexto histórico-temporal em que as obras literárias 
retratadas neste livro haviam sido escritas, invocando novamen-
te a utilização o estilo Retro.
Este livro denominava-se Great Beginnings (1984), e o seu con-
teúdo era composto por “retratos tipográficos” de clássicos 
literários famosos, como Faust [13] de Goethe, Metamorphosis 
[14] de Kafka e Magic Mountain [15] de Thomas Mann. 
Esses “retratos tipográficos”, foram criados recorrendo aos estilos 
tipográficos adequados à época em que cada clássico havia sido 
escrito. A paleta de cores é simples e reduzida, utilizando apenas 
o preto e o vermelho para as letras que contrastavam com o 
fundo branco, uma característica do Estilo Vitoriano. 
Na opinião de Meggs, Paula Scher conseguiu transformar o 
movimento Retro num fenómeno a nível nacional. 

[13] t.l.: Fausto

[14] t.l.: Metamorfose

[15] t.l.: A Montanha Mágica
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Depois de ter criado este livro, constituído por 22 fontes tipográ-
ficas completas, pertencentes a uma colecção repleta de 
eclectismo, excentricidade e decoração no desenho das suas 
letras, tornou-as acessíveis a outros designers (24).

Ainda dentro da dimensão clássica do estilo Retro, e para além 
do livro/cartão de visita que referimos anteriormente, Paula 
Scher criou a capa para um álbum de nome Japanese Melodies 
for Flute and Harp (1978) de Jean-Pierre Rampal, onde recorre à 
apropriação de impressões Ukiyo-e (que Scher tinha adquirido 
numa viagem ao Japão)—ou estampa japonesa— resultando 
numa composição sob a técnica do pastiche, e também com a 
presença do estilo Retro na composição tipográfica, transportan-
do-nos para o contexto histórico-cultural da música que está
gravada neste álbum (apesar de ter sido criado algumas décadas 
depois). As composições tipográficas que utilizou estão inseridas 
em dois contextos: o primeiro, que remonta aos textos japone-
ses, com a sua escrita orientada na vertical, e o segundo que 
remonta ao Estilo Vitoriano, onde Scher afirma ter apropriado 
das embalagens de tabaco da marca Buckingham, com as suas 
letras capitais sombreadas e volumétricas (25).
Apesar de Scher (2005) não se assumir como percursora do 
estilo Retro, ao dizer que I didn’t think I was doing something 
Retro. I was using 1920s typography in a 1920s album [16], foi
através dela e da sua capacidade de reinventar os estilos tipo-
gráficos eclécticos, que esta nova linguagem tomou forma e 
ganhou seguidores que a adoptaram para a sua própria lingua-
gem gráfica (26).

Debruçando-nos ainda sobre a temática da apropriação, uma 
técnica que era muito utilizada na década de 80 do século XX, 
(mas sem criar controvérsia como na campanha para os relógios 
Swatch), surgiu pelas mãos de Scher uma nova forma de utilizar 
esta técnica, que ganhou forma e tornou-se num novo estilo: a 
apropriação de gráficos, mapas, diagramas, entre outros tipos 
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[16] t.l.: não achei que 
estivesse a criar algo ao estilo 
Retro. Eu estava a usar a 
tipografia de 1920 num álbum 
de 1920.
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de informação, colocando-as num contexto completamente 
diferente do original, e com um propósito satírico. 
Um exemplo da aplicação deste novo estilo foi o trabalho que 
fez em conjunto com Steven Heller (1956), para a capa da 
revista Print (1985). Intitulada de Genealogy of Graphic Design, 
Paula Scher e Steven Heller propõem-se demonstrar, através 
desta árvore genealógica improvável e muito estranha, o regis-
to de cada ligação ilícita que começa com Confúcio, Alexandre 
O Grande e Abraão, e de quem descendem os tipos Helvetica 
e Caledonia, acabando, eventualmente anos depois, em Milton 
Glaser. E esta forma de apropriação de gráficos e outros sistemas 
de informação inútil, tornou-se um elemento muito importante 
para a sua linguagem visual e para o seu vocabulário gráfico, 
que consequentemente se iria reflectir em obras futuras. 
O propósito desta capa, segundo Rick Poynor, foi o de demons-
trar a riqueza da Arte, ao apresentar um trabalho em que se 
recorreu à “não-arte”, como gráficos e outras informações que 
são inúteis, demonstrando o quanto esta pode estar acessível 
ao seu leitor pois reflecte todo um processo de pesquisa de au-
tores e dos seus métodos de apresentação—uma característica 
marcadamente do Pós-Modernismo (27).

O anuário da AIGA, intitulado Graphic Design USA:11 (1989) [17], 
é também um exemplo da aplicação deste estilo inovador cria-
do por Paula Scher. Porém esta designer tem a capacidade de 
se reinventar constantemente, a si mesma e à sua linguagem 
pois, para além de recorrer a este processo de inovação da sua 
autoria, ainda o inovou, elevando-o para outro nível. 
Como o orçamento proposto para a criação desta capa era 
muito reduzido, Scher recorreu à apropriação da informação 
inútil para compor na capa deste anuário mas, ao invés de 
recorrer aos métodos informáticos convencionais, compô-a e 
pintou-a a capa à mão. 
Consequentemente, com esta inovação, acrescentou mais um 
elemento ao seu vocabulário gráfico,que utilizou em trabalhos 
posteriores, influenciando também outros autores. 
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[17] publicação que se 
assume como um anuário da 
AIGA, que compila todas as 
competições e exposições 
que são feitas anualmente. 
Em 1989, Scher foi convidada 
para fazer a capa da 
publicação desse mesmo ano.
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Na capa, a designer desenhou um olho, cujas pestanas contém 
uma lista de todas as emoções e desejos que se podem atribuir 
a designers ambiciosos: fama, poder, dinheiro, ego e aborreci-
mento; a órbita contém uma enorme dissertação absurda sobre 
se menos é ou não mais, e o fundo do desenho é composto por 
uma lista de todos os estados dos Estados Unidos e a percenta-
gem de pessoas em cada um que usa o Helvetica. Na contraca-
pa, Scher pintou de cabeça um mapa dos Estados Unidos 
(excluindo propositadamente, o estado do Utah [18]) (28).

A partir daqui, esta forma de pintar informações inúteis tornou-
-se uma obsessão sua e uma parte de si e da sua linguagem 
gráfica e como iremos ver mais à frente, para além de ter aplicado 
esta linguagem no Design Gráfico, assume-a também noutra 
vertente das Artes, tornando-se assim numa designer transver-
sal, com uma linguagem cada vez mais única e completa.
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[18] Assumimos a ousadia 
de considerar Paula Scher 
como sendo uma pessoa que 
não segue qualquer doutrina 
doutrina religiosa. Deste 
modo o facto de ter excluído, 
conscientemente, o estado 
do Utah pelo facto de ser 
o foco principal da religião 
Mormon, dever-se-à a essa 
condição de ateia e talvez por 
não simpatizar também com 
esta doutrina [Life in USA—The 
Mormons [Em linha] [Consult. 
2011.06.19]. Disponível em 
WWW <URL: http://www.
lifeintheusa.com/religion/
mormons.htm>]
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Em 1991 dissolve-se a parceria com Terry Koppel, e inicia-se
uma nova etapa na vida de Paula Scher, pois associa-se à 
Pentagram, uma das maiores e mais conceituadas empresas de 
Design do mundo. É na Pentagram que Paula Scher afirma a sua 
credibilidade e o seu poder para tomar as rédeas das situações 
e dos projectos que lhe iam surgindo, apesar de ainda precisar 
de continuar a lutar para se manter integrada neste grupo e 
justificar as suas escolhas e acções, pois este também era um 
mundo dominado por homens, tanto do lado do cliente como 
dos designers, o que nem sempre lhe facilitou a vida (29).

Fazer parte desta empresa, significa que atingiu o auge da sua 
carreira, adquirindo um nível de fama e reconhecimento mere-
cidos, não só por todos os trabalhos que desenvolveu e par-
ticipou, mas também pelas inovações que trouxe e que con-
tribuíram para um desenvolvimento do Design Gráfico. Porém, 
Scher não se deixou ofuscar por esse prestígio, e tentou sempre 
fazer evoluir a sua personalidade e a sua linguagem, por forma
a impedir que se acomodasse ao seu trabalho. 
De certa forma, a Pentagram e a sua entrada para esta empresa 
também contribuíram para isso, pois permitiram-lhe assumir 
desafios e um maior espectro de áreas onde podia aplicar e 
desenvolver os seus conhecimentos e a sua linguagem, tanto 
no design de embalagens, como na elaboração de cartazes, 
publicidade, espaços físicos, e na abordagem de uma lingua-
gem tipográfica mais poderosa, elevando-a ao nível de poder 
ser aplicada em todas as áreas (30).

Paula Scher assume-se como uma artista Pop, não pelas suas 
características formais, mas sim porque quando produz um tra-
balho para “o seu público”, quer que ambos se relacionem mu-
tuamente e se compreendam— My goal is not to be so above my 
audience that they can’t reach it. If I’m doing a cover for the record I 
want to sell the record, afirma a designer (Paula Scher, 1995) (31).  
Scher acrescenta ainda que deseja que as pessoas se interessem
por todos os conteúdos que lhes transmite e lhes “oferece” 
através das obra que cria. E é também neste sentido que, Paula 
Scher cria uma Arte que, ao ser experimentada e apreciada por 
todos, provoca um enorme impacto visual, e consequente-
mente torna-se visualmente identificável como sendo da sua 
autoria, mas também como uma parte da vida cultural de Nova 
Iorque (32).

Para além de cativar o cliente e o público, é também importante 
que o designer se auto-cative, para não perder o interesse e o 
ritmo por estar sempre a fazer o mesmo tipo de projecto. 
Desta forma, Scher tentou sempre quebrar e evitar cair nessa ro-
tina, ao mesmo tempo que ia desenvolvendo a sua linguagem 
gráfica através da escolha alternada de projectos para trabalhar, 
em áreas distintas, como por exemplo o design de identidades 

[19]  t.l.: o meu objectivo não 
estar acima do meu público 
ao ponto de não 
conseguirem compreender as 
minhas obras. Se faço a capa 
de um álbum quero ver 
esse álbum.
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corporativas e institucionais, de revistas, de embalagens, de 
espaços, pro bono, de livros, passando pela sua vertente 
artística dos mapas, e voltando de novo ao design corporativo, 
promovendo desta forma, uma maneira de nunca se cansar ou 
desmotivar (33).

Uma das políticas base da Pentagram (desde a sua formação 
em 1971) é o trabalho pro bono, ou seja, o trabalho voluntário 
feito para auxiliar as instituições públicas e organizações sem 
fins lucrativos, através da doação do seu tempo e talentos, 
desde o Design à Arquitectura. 
Paula Scher faz parte desse grupo de voluntários, e já realizou 
vários trabalhos para diversas instituições, das quais se destacam 
o Public Theater (1994) e o Ballet Tech (1997). Na sua opinião, 
este tipo de trabalho voluntário é extremamente vantajoso, 
tanto para si como para a Pentagram, não só porque lhe per-
mite renovar a imagem das instituições públicas e deste modo 
beneficiá-las, mas também porque evoca visibilidade, pois o 
resultado dos trabalhos está exposto nas ruas para todos verem, 
despertando desta forma a atenção de potenciais clientes (quer 
através de recomendações por parte das instituições públicas, 
quer através do contacto directo des-ses potenciais clientes 
com a Pentagram) (34).

O trabalho voluntário para o Public Theater teve início no ano 
de 1994, com o pedido do director e encenador George Wolfe 
para que Paula Scher liderasse o projecto de concepção de 
cartazes para o New York Shakespeare Festival, uma organização 
que proporcionava, gratuitamente, representações das peças de 
Shakespeare no Central Park, e que mais tarde se veio a chamar 
de Shakespeare in The Park. Um dos objectivos destes cartazes 
(para além de informar sobre as peças de teatro), era o de trans-
mitir a mensagem de que as peças de teatro eram educativas e 
estavam aptas para qualquer idade e cultura, o que a designer 
fez com empenho e gosto, pois para além de estar a trabalhar 
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numa área de sua predilecção, o design de cartazes, também 
lhe permitia dar asas à sua imaginação e criatividade, de modo a 
poder criar os cartazes que mais tarde se tornariam verdadeiras 
obras de arte espalhadas pela cidade de Nova Iorque.

Os primeiros cartazes que Paula Scher fez para o teatro, foram 
para os musicais baseados nas obras de Shakespeare Kiss Me 
Kate e Merry the Wives of  Windor (1994), e o único pedido que o 
encenador George Wolfe fez à designer foi que estes deviam
 “falar em alto e bom som” para chamar à atenção do público. 
A composição gráfica destes suportes gráficos foi feita segundo 
os princípios do Estilo Vitoriano, com as palavras a preencherem 
todo o espaço do cartaz, mas apenas composto com tipografia 
grotesca ou não serifada, com o mesmo peso mas tamanhos 
diferentes, por forma destacar a mensagem que se pretendia 
que fosse lida mais rapidamente pelas pessoas. As cores e o 
contras-te que fazem com o fundo, também ajudam a destacar 
todo o grafismo do cartaz e a sua informação (35).

Apesar de serem apenas cartazes publicitários para promover 
peças de teatro, estes cartazes também assumiam uma outra 
conotação e propósito, que era o reflectir sobre os acontecimen-
tos culturais daquela época.
Um exemplo disso é o cartaz para as peças Tempest e Troilus & 
Cressida (1995), ambas baseadas em obras de Shakespeare, e
que continham uma mensagem implícita de cariz político e 
publicitário: Free Will [20]. Esta mensagem remetia não só para 
os espectáculos gratuitos, mas era também um apelo aos 
grandes e influentes apoiantes das artes, para que exercessem 
a sua influências financiando-as, pois o seu fundo fora ameaça-
do na altura por um conservador republicano do Congresso. 

O Public Theater é uma instituição cultural de grande poder, que 
procura convergir vozes, ritmos, culturas e idades de todo o 
mundo num só local. Para promoverem e porem em prática os 
seus propósitos, albergam outras salas de espectáculos existen-

[20] Assumimos aqui uma 
associação do nome deste 
cartaz com o filme Free Willy 
(1993), pela semelhança das 
palavras, e porque, de certa 
forma a temática de ambos 
se centra na liberdade, o 
que poderá ter sido o mote 
para a criação e composição 
deste cartaz publicitário com 
a mensagem que pretendia 
transmitir na época.
[ IMDB— Free Willy [Em 
linha] [Consult. 2011.06.19]. 
Disponível em WWW <URL: 
http://www.imdb.com/title/
tt0106965/>.
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tes na cidade, com o objectivo de aproximar cada vez mais o 
teatro às pessoas, convidando-as a frequentarem mais estes 
espaços culturais e a apreciarem as peças de teatro.

Quando era proposto a Scher a criação de um novo conjunto 
de cartazes para um espectáculo, apesar de aparecer sempre o 
nome do Public Theater destacado da restante informação, era 
necessário identificar também em que sala é que a peça iria 
estar em cena (caso não fosse numa sala no próprio edifício do 
Public Theater). Desta forma, propôs-se a criação de um sistema 
de identificação de todas as salas de espectáculos, que se carac-
terizava por um conjunto de selos agrupados por cores (cada 
uma correspondia a uma sala de espectáculo ou instituição 
com várias salas), cada um com o seu respectivo símbolo, a que 
se apelidou de tokens. Este sistema permitia que o público 
pudesse identificar de forma rápida e simples em que sala é 
que a peça iria estar em cena, assim como facilitava a Scher a 
sua colocação e composição num cartaz, pois cada um podia 
publicitar vários espec-tá-culos que estivessem simultaneamen-
te em cena em várias salas.
Desde 1994 que a composição gráfica dos cartazes foi sofrendo 
uma transformação, pois foram compostos segundo influências 
de vários estilos do Modernismo, e até de correntes da última 
metade do século XIX. Ao observarmos todos os cartazes que 
Paula Scher fez para o Shakespeare in The Park podemos observar 
que a designer recorreu às linguagens de movimentos como o 
Estilo Vitoriano, como no cartaz Free Will. 

A linguagem dos movimentos De Stijl e Construtivismo também 
foram influências para os seus cartazes. Destacamos, por 
exemplo, os que fez para o festival Under the Radar com as cores 
primárias e as composições rígidas dos artistas do movimento 
De Stijl, mas que ganham fluidez através das imagens e dos 
ângulos de noventa graus do Construtivismo, cheios dos blocos 
de texto que são alternados com frases curtas mais destacadas. 
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O cartaz Free the Love (2007), remete para o movimento 
Psicadélico pela sua cor vibrante, assim como o cartaz para as 
peças Henry VIII e On The Town (1997), este devido ao uso da 
caligrafia colorida como se tivesse escrito directamente sobre 
o cartaz, preenchendo toda a sua superfície branca à volta da 
imagem do Empire State Building. 

Por último, também constatámos uma referência aos dadaistas 
e aos futuristas presente nos cartazes que até hoje são, sem 
dúvida, os mais famosos que Scher fez para esta instituição. 
A sua fama e destaque devem-se ao facto de terem sido 
criados com um estilo inovador que quebrava com tudo o que 
se fazia na época,  mas também porque, pela primeira vez, os 
cartazes deixavam se estar confinados a transmitirem a sua 
mensagem publicitária apenas no teatro, para se expandirem 
a toda a cidade de Nova Iorque, desde estações de metro a 
paragens de autocarro.
Os cartazes são então os que Scher fez para a produção musical 
de Savion Glover intitulada de Bring in ‘Da Noise, Bring in ‘Da 
Funk (1995). Esta produção é uma revista musical que, através 
do sapateado e dos ritmos hip-hop e funk, retrata a história da 
escravidão negra desde a antiguidade até aos dias de hoje.
Paula Scher inspirou-se nesses ritmos musicais e nos seus 
aspectos e colocou uma fotografia de um dos bailarinos no 
cartaz, rodeando-o com toda a informação necessária sobre a 
peça— o título, o logótipo do teatro, datas, contactos, e outras 
peças que iriam ser apresentadas na mesma sala de espectá-
culo— organizados num be-bop tipográfico, como se fossem 
barulhos urbanos. 
Ao olharmos atentamente para o cartaz, podemos ver essas in-
fluências Dadaístas e Futuristas no uso da tipografia sem serifas 
e pela sua disposição caótica, desordenada e com diferentes 
tamanhos e pesos das letras que acompanham o movimento 
do bailarino, dando ainda mais dinamismo a todo o conjunto: 
a liberdade das palavras que o Futurismo tanto apregoava na 
primeira década do século XX.
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Apesar destes cartazes terem sido uma grande inovação em 
relação ao que se fazia na época, depressa este estilo tipográ-
fico— “o estilo do Public Theater”— foi absorvido por outras 
identidades nos seus cartazes como se fosse um padrão pré-
definido a que todos podiam recorrer para preencher a cidade. 
Este “problema”, obrigou Scher a reinventar constantemente a 
abordagem gráfica que iria fazer futuramente nos cartazes 
publicitários que lhe fossem encomendados pela instituição.
Sem nunca comprometer a sua própria linguagem gráfica ou a 
identidade do Public Theater expressa através dos cartazes, Scher 
procurou sempre recorrer a diferentes influências de movimen-
tos artísticos, diferentes linguagens, elementos e técnicas, por 
forma a criar sempre campanhas inovadoras, únicas, impac-
tantes, expressivas e comunicativas com o público, destacando-
se no mercado altamente competitivo (evitando também que 
aconteçam mais situações semelhantes) (36).
De uma forma geral, quando Paula Scher criava um cartaz, 
pretendia que a sua forma expressiva interagisse com o público 
causando-lhe impacto e admiração, cativando a sua atenção 
para a relevância da mensagem. Estes porém, pelas suas com-
posições tipográficas, também detinham o estatuto de obras 
de arte e não se destinavam apenas a serem lidas, mas também 
apreciadas como manchas gráficas e não como um conjunto 
de palavras e de informações. Mais uma vez, Scher assume a sua 
ligação à filosofia da Pop Art e à corrente do Pós-Modernismo.

Em 1994, o “verdadeiro” início da sua “parceria” com esta in-
stituição, deu-se com a criação do seu logótipo, o elemento 
mais imprescindível para “vestir” a identidade desta instituição 
cultural,dos cartazes e de outros suportes gráficos que criava 
para as suas peças. Assumindo algumas das suas principais 
influências artísticas, como o Dadaismo e o Estilo Vitoriano, e 
em conjunto com referências culturais como o Apollo Theater 
Scher criou um logótipo composto apenas com letras de dife-
rentes pesos e escalas que mantinham a mesma altura e não 
tinham serifas. As cores que que utilizou foram apenas o preto 
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e o vermelho, invocando mais uma vez o Estilo Vitoriano. 
A escolha do nome recaiu sobre Public Theater, porque era a 
melhor maneira de conseguir expressar a característica principal 
desta instituição: a multiculturalidade das peças que nela eram 
representadas. 
O logótipo caracterizava-se ainda por destacar a palavra Public, 
(como sendo a que melhor caracterizava o espirito da institu-
ição), através de um conjunto de transições  desde a primeira à 
última letra—começando com um P grosso, e acabando com 
um C fino e condensado— e que transmitia a sensação de im-
ponência, mas ao mesmo tempo de simpatia e elegânciaevo-
cando a arquitectura da cidade com a sua verticalidade. 
Segundo as palavras da própria Paula Scher, quando este 
logótipo se tornou “público” e apareceu nos cartazes da institu-
ição, tornou-se num grande marco do Design pela sua originali-
dade e inovação, assim como uma grande influência para outras 
instituições. Esta sua influência foi tão “grande” e tão extremada, 
ao ponto de este estilo ser, literalmente, usado em todas as 
identidades das instituições da cidade (37).

Em 1997 Paula Scher realiza mais um trabalho pro bono, desta 
vez para o Ballet Tech, uma das maiores e mais proeminentes 
companhias de bailado do mundo. O objectivo principal que 
levou à criação de cartazes para publicitar esta instituição, foi 
o de mostrar o trabalho dos bailarinos de uma forma activa e 
dinâmica, e simultaneamente criar uma identidade gráfica que 
fosse composta apenas por tipografia e que encaixasse nestas 
características (38).
Na primeira campanha que fez (1997), Scher usou fotografias 
de bailarinos com gradações de cor sob um fundo branco
com os blocos tipográficos enclausurados numa estrutura de 
caixas com linhas irregulares, mas que pareciam estar a mover-
se com ritmo e dinamismo para não quebrar com a liberdade 
de movimentos do bailarino na fotografia. 
A tipografia escolhida para a identidade gráfica do Ballet Tech 
foi a serifada— ao estilo “máquina de escrever” (um revivalismo 
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do Estilo Vitoriano)—, com as letras um pouco condensadas,
de cor preta (para contrastar com o fundo branco) e em forma 
de bloco.
Apesar da identidade se ter mantido fiel ao estilo tipográfico da 
“máquina de escrever”, na segunda campanha esta deixou de 
estar composta de forma tão rígida e adquiriu mais liberdade 
e expressividade. As letras deixaram de estar confinadas a uma 
caixa, para adqui-rirem mais liberdade, expressividade e dina-
mismo, estando compostas de forma alternada, umas mais 
a cima, outras mais abaixo e com diferentes tamanhos. A cor 
deixou de ser apenas o preto, passando a ter uma gradação do 
preto para o branco, ou de qualquer outro conjunto de cores 
que melhor se ade-quasse à composição do cartaz.

Contrariamente aos cartazes do Public Theater, os cartazes para 
o Ballet Tech são menos expressivos do ponto de vista tipográ-
fico, pois pretendem tirar mais partido das imagens fotográ-
ficas dos seus bailarinos e dos seus movimentos expressivos, 
dinâmicos e dramáticos. Neste caso, a tipografia serve como  
um complemento à expressividade das fotografias e não como 
a “personagem” principal do cartaz, tanto que, muitas vezes  
este elemento aparece num tamanho muito mais reduzido em 
relação às imagens (39).

Passando do design voluntário para a dimensão do design cor-
porativo, Paula Scher foi a pessoa responsável pela identidade 
do Citigroup em 1998. 
O Citigroup é uma empresa que resultou da fusão do Citibank 
com o Travelers Group. O logótipo do Travelers era um chapéu
de chuva vermelho, que estava presente sempre em todas as 
suas campanhas acompanhado pelo nome da companhia, 
composto com uma tipografia desconexa. 
O logótipo do Citibank era um dingbat parecido com uma 
bússola e, em conjunto com o nome da companhia, estavam 
confinados a uma caixa rectangular com um gradiente azul. 
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A fusão das duas empresas requeria que Scher conseguisse 
fundir não só as duas empresas também os dois logótipos de 
uma forma óbvia, asegurando que o resultado final seria uma 
representação equilibrada das duas companhias. A escolha 
tipográfica recaiu sobre o tipo Interstate, e após inúmeras tenta-
tivas e experiências para criar um logótipo coerente e homo-
géneo com palavras e símbolos, foi sugerido a Paula Scher que 
encurtasse o nome para Citi. 
A designer apercebeu-se que ao encurtar o nome, a letra t em 
caixa baixa funcionava como se fosse a pega do chapéu de 
chuva, e simultaneamente significava Travelers. A única coisa 
que precisou e fazer foi desenhar um arco no topo da letra, e 
desta forma, uniu as duas empresas. As cores que usou foram 
o azul e o vermelho, ambas associadas às duas empresas, por 
forma a manter essa homogeneidade e equilíbrio que o logó-
tipo tinha de ter.

Com a criação deste logótipo, criou-se também uma linguagem 
que iria passar a identificar todos os novos serviços da empresa, 
como cartões de crédito, caixas multibanco,  sinalética, os bal-
cões das sucursais, entre outros. Segundo Paula Scher, o logo 
do Citigroup foi provavelmente uma das marcas que criou que
mais foi reproduzida, pois podia (e pode) ser vista em todas as 
cidades americanas, tendo-se expandido também para outros 
países (embora com uma influência menos) (40).

Sem dúvida que a identidade do MoMA tem um dos logótipos 
mais conhecidos em todo o mundo e, com a ajuda de Paula 
Scher para fazer o seu redesign em 2009, este adquiriu uma voz 
ainda mais poderosa e uma capacidade ainda maior de poder 
alcançar todas as pessoas. 
Qualquer instituição com uma identidade cultural tão forte na 
sociedade americana e além fronteiras precisa de ser represen-
tada por um logótipo que esteja à sua altura, assim como todo 
um conjunto de suportes gráficos que a ajudam a manter a sua 
personalidade e o seu reconhecimento mundial (ao contrário 
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do Public Theater, que apenas tem uma presença forte e mar-
cada na cultura americana). 
Desta forma, foi criado um sistema composto por um conjunto 
de suportes gráficos e flexíveis que, em conjunto com o logóti-
po, suportariam o peso da instituição que é o MoMA e conferir-
lhe-iam ainda mais reconhecimento e poder: sítio da internet, 
brochuras, telas para a fachada do Museu e cartazes publicitá-
rios. Estes últimos iriam ser estar dispersos por toda a cidade de 
Nova Iorque para publicitar as exposições que estão patentes 
naquele momento no Museu ou outros eventos por ele organi-
zados, captando a atenção do público através dos seus padrões 
dinâmicos e poderosos, e das suas composições criadas a partir 
de recortes, justaposições de imagens, cores fortes e uma com-
posição tipográfica com personalidade forte e expressiva.

O logótipo criado por Paula Scher e Julia Hoffman (directora 
criativa do MoMA e alumna da Pentagram), sublinha o papel de 
liderança do Museu no campo do Design pela sua flexibilidade, 
pois permite-lhe que possa ser utilizado em vários suportes 
gráficos e está aberto a futuras expansões e a uma variedade 
de formas. O redesign do logótipo e de todas as suas aplicações 
gráficas (2009) foi feito com base num sistema de grelhas para 
o posicionamento uniforme de todos os elementos que com-
punham as aplicações (ao estilo do Estilo Internacional), e que 
contrastam com o dinamismo do próprio logótipo, com a 
expressividade dos textos (compostos em bloco, com letras de 
pesos diferentes), e com a expressividade da imagem (que era 
alusiva à exposição patente).
Ao olharmos para todos os suportes gráficos, podemos ver que, 
o seu layout é universal (mais uma vez recorrendo ao Estilo In-
ternacional), desde os cartazes às telas para a fachada do Museu, 
criando uma uniformidade na identidade de toda esta institu-
ição, com o objectivo do seu reconhecimento e identificação 
mais imediatos, e com mais facilidade pelo público (41).
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Passando da identidade corporativa para o design de espaços, 
Paula Scher enveredou por essa área na procura de uma quebra 
com a rotina do Design de Comunicação aplicado a suportes 
“convencionais” em formatos reduzidos, e quase sempre em 
papel, assim como com de um desejo de se poder expressar 
e de aplicar a sua linguagem de uma forma mais abrangente 
e inovadora. Dese modo, “utilizou” a cidade e os seus edifícios 
como se fossem telas, para aplicar a sua tipografia de uma forma 
mais expressiva e com mais impacto junto do público. 
De entre os vários edifícios que renovou (no seu contexto esté-
tico e de identidade), enumeramos o 770 Broadway (1998), o 
New Jersey Perfoming Arts Center (2000), o Symphony Space (2001), 
e 42nd Studios (2000), o qual destacamos como exemplo.

O 42nd Street Studios é um edíficio que acolhe um pequeno 
teatro— o The Duke—, e foi para ele que Paula Scher desenhou
a sua identidade e a sua sinalética no interior do edifício, base-
ada nos princípios do movimento De Stijl e nas suas cores
primárias, geometria e nas formas rectangulares. 
As fontes utilizadas— Bank Gothic, Agency, Renner Bold Architype, 
Bill Architype, e Tschischold Architype— também remetem para 
esse movimento pelas suas formas geométricas (apesar de não 
serem completamente rectas como no De Stijl (porque seria 
ilegível), e pelo uso de letras sem serifas (letras características 
do modernismo alemão)).
Em primeiro lugar iremos abordar o novo logótipo. Esta identi-
dade assenta fortemente no uso de letras grossas, marcada-
mente geométricas e rígidas, a que associamos à ordem mate-
mática, à harmonia que o De Stijl prezava. 
A cor mais uma vez é própria deste movimento, e podemos 
ver que no exterior do edifício e à noite, as letras são recortadas 
e preenchidas no seu interior por uma luz amarela. 
Partindo desta forma do logótipo desenhado, Paula Scher e os 
seus colaboradores pretenderam criar um ambiente que o inte-
grasse, assim como toda a arquitectura do edifício. 
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Como este edifício representa uma casa de artistas, em especial 
de actores, são necessárias ter em conta algumas regras específi-
cas pelas quais eles se regem durante o seu trabalho. Por exem-
plo, quando os actores se preparam para entrar em cena, têm 
de estar atentos às indicações que estão colocadas no palco, por 
forma a se que se possam orientarem facilmente sem que o es-
pectador se aperceba de nada. Esta regra de marcações no chão 
como forma de orientação, foi o mote assumido pela própria 
Paula Scher, para a construção de todo o sistema de sinalética 
que envolve o interior do edifício, com o dinamismo e a expres-
sividade permitidos pela linguagem do movimento De Stijl. 

Podemos observar neste caso que, todo o interior está decorado 
com formas geométricas rectangulares que percorrem o chão 
e as paredes, contrastando com as palavras que adquirem tama-
nhos exagerados prolongando-se por todos os espaços físicos, 
indicando as direcções para as salas de ensaio ou para os cama-
rins. No interior do elevador, lê-se “chão”, e quando este chega a 
um piso identificamo-lo pois, assim que a porta se abre, consegui-
mos ver o seu número impresso do lado de fora e no chão. 
No segundo piso do teatro, é possível vislumbrarmos a palavra 
DUKE escrita ao longo das paredes de um corredor, extrapolan-
do-se ainda pelo chão, em todo o seu comprimento. A cor das 
letras é o amarelo, e contrasta com o fundo azul do chão (42).
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Uma outra prova da transversalidade de Paula Scher enquanto 
designer transversal é a série de mapas que pintou, com escalas 
exorbitantes, cores fortes, vivas e contrastantes, e com informa-
ções que apropriou de outros contextos.
Tal como abordámos anteriormente, esta sua obsessão “nasceu” 
na década de1990, quando começou a criar capas de revistas 
e de livros recorrendo a apropriação de informação inútil e de 
gráficos que retirava do seu contexto original, colocando-os 
num outro completamente diferente, sendo o resultado final 
uma paródia (umas vezes com carácter satírico, e outras com 
carácter humorístico) [21]. Para Scher, esta falta de rigor no 
desenho que os seus mapas imprimem, bem como o facto da 
pintura ser feita à feita à mão, representa mais um dos seus “an-
tídotos” utilizados para escapar à rotina dos projectos de Design 
que executa na Pentagram. O resultado final é uma combinação 
bizarra entre o pessoal e o profissional, e uma introspecção 
provocativa do mundo abstracto.
Este epíteto de designer transversal, “assenta” que nem uma luva
em Paula Scher, não só por toda a mistura de estilos que alberga 
na sua linguagem gráfica e visual, mas sobretudo pela sua ver-
satilidade ao aplicar essa linguagem em suportes tão distintos 
como um cartaz ou um edifício, conseguindo transformar um 
simples objecto numa peça de arte através da sua expressivi-
dade e da sua tipografia, causando impacto no público, mas 
ao mesmo tempo uma interacção íntima, ao ponto de torna-
rem esses objectos numa parte integrante da vida cultural de 
Nova Iorque.

Apesar destes mapas serem meras representações do real—
pois são muito imprecisas e incorrectas em relação à realidade, 
pintadas “a olho”, mas com base em informações concretas para 
que o resultado não se torne demasiado abstracto—, Paula 
Scher desenhou e representou países como os Estados Unidos 
(1999) e o Japão (2004), continentes como a Europa (2000), e 
África (2003), e pormenores como o trânsito de Nova Iorque 
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que o seu gosto pela pintura 
de mapas nasceu também 
devido à profissão que o seu 
pai tinha, photogrammetric 
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(2007) e Manhattan à noite (2007). O seu primeiro trabalho foi o 
mapa mundo —World (1998)—, onde incluiu também dados 
fidedignos, como a população mundial e o número de habitan-
tes em cada país.  
Porém, apesar de serem pinturas pouco credíveis, com um 
carácter caótico e um pouco absurdo na sua composição, estas
são uma representação pessoal da forma como Scher vê e inter-
preta o mundo à sua volta e todos os seus acontecimentos, des-
de os seus pensamentos, aos seus preconceitos e preocupações. 

Um outro exemplo disso é a pintura de nome China (2006) ,que 
representa a complexidade que é este país ao nível do seu cres-
cimento industrial através da confusão de padrões de texto e de 
cores contrastantes que se sobrepõem, impedindo a legibilidade 
de algumas palavras. Destacamos ainda a pintura Tsunami (2006) 
(um fenómeno da natureza que afectou o sudoeste asiático em 
grande escala), em que a artista representou todos os países 
da zona geográfica que ficava mais próxima do epicentro do 
tsunami, invocando desta forma as memórias de compaixão e 
de luto, cobertas por um turbilhão de palavras que enumeram 
cidades, vilas, e outras áreas que ecoam todo o redemoinho 
daquela tempestade monumental.

Apesar de serem bastante trabalhosos e demorados na sua 
execução, Scher apresenta quadros pormenorizados, com 
escalas enormes, e que passaram de um simples hobbie para 
“quebrar a rotina” para obras pictóricas e artísticas com valor 
suficiente para estarem expostos na galeria Maya Stendhal em 
Nova Iorque (2006-2010). Um exemplo de um quadro pormeno-
rizado é o NYC Transit (2007), que demonstra a cidade em cama-
das intrincadas de texto, linhas e cores, culminando com o 
icónico mapa do sistema de metro desta cidade (43).
Segundo as palavras do seu colega designer Michael Bierut 
(1957), ao contrário de muitos designers que procuraram sempre 
excluir dos seus trabalhos todo o tipo de informação inútil 
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e sem sentido, Paula Scher faz exactamente o oposto, adi-
conando constantemente todo o tipo de informação possível 
nos seus trabalhos. Desta forma, contraria e desacredita as 
ideias minimalistas que muitos designers utilizavam como 
referenciais para criar as suas obras (44). Através da compreen-
são perspicaz e da relação poderosa que se estabeleceu entre a 
tipografia e a imagem, Paula Scher consegue criar uma harmo-
nia nas suas pinturas entre conceitos contraditórios: o espiri-
tuoso com o trágico, o metódico com o intuitivo e o pessoal 
com o universal. 
A dinâmica das imagens é saturada com camadas de linhas 
elaboradas, explosões de palavras e de cores vivas, resultando 
no final numa panóplia e num amontoado de informação que 
produz uma resposta emotiva aos sítios que já foram visitados, 
vividos, ou simplesmente imaginados.
Os mapas que esta designer pinta, reflectem a abundância de 
informação que nos inunda todos os dias através da televisão, 
da rádio, dos jornais e da internet, e que simultaneamente 
demonstram que a maioria do que vemos e ouvimos está 
repleto de imprecisões, factos distorcidos e subjectividade (45).

Em 2010 Paula Scher e os seus mapas elevaram-se a outro nível
de transversalidade: a ligação entre as artes plásticas e a arqui-
tectura de interiores. O mapa que havia desenhado e pintado 
sobre a zona metropolitana da cidade de Nova Iorque deixou 
de ser uma simples tela com proporções enormes, para se 
transformar numa obra adaptada a outro suporte— as paredes 
do átrio comum do Queen Metropolitan Campus.
Este campus, que engloba duas escolas (a Queens Metropolitan 
High School e a Metropolitan Expeditionary School), recebeu uma 
obra extraordinária que reúne a tipografia com a pintura obses-
siva de Paula Scher, e que resultou no final num mapa da região 
metropolitana de Nova Iorque expandido por todas as paredes
do átrio com cores vibrantes e envolvendo e criando um
mundo dentro de outro mundo. 
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Tal como em todos os mapas que fez até à data, este também 
está carregado de imprecisões, irregularidade, incertezas, e 
todos os locais estão mal identificados. Ao olharmos para essa 
ambiguidade, para a panóplia de cores vivas, para a tipogra-
fia descontraída e desenhada à mão preenchendo todas as 
paredes, o resultado final transmite-nos a sensação de que Paula 
Scher está a aprender a geografia de Nova Iorque em conjunto 
com os alunos da escola, ao mesmo tempo que vai descobrin-
do os nomes e as zonas que compõem a cidade. 
Porém, apesar deste mapa representar toda a ambiguidade, 
caos e subjectividade que já são comuns nos quadros que Scher 
pinta, podemos observar que qualquer pessoa que mergulhe 
neste mapa irá sentir-se especial, e de alguma forma ligada a ele, 
pois consegue descobrir elementos da sua referência que lhes 
desperta emoções e sentimentos. O resultado final é o senti-
mento de admiração que as pessoas nutrem por Paula Scher e 
pela sua obra.

Segundo Paula Scher, esta obra assume o casamento dos seus 
“dois amores”: o amor pela tipografia e o amor pela arquitectura 
de interiores. Quando se entra no átrio é como se se estivesse a 
entrar dentro da pintura, porque todos se sentem e são envol-
vidos por ela, alterando completamente o espaço naquele 
momento: as perspectivas alteram-se por instantes e a pessoa 
passa a “viver” em Queens, de uma forma familiar mas simulta-
neamente bizarra, pois consegue reconhecer os sítios, as ruas 
e outros pontos de referência, e até consegue localizar-se a si 
própria no mapa. Porém, na realidade, essa pessoa não está lá, 
porque o mapa não contém as localizações geográficas dese-
nhadas correctamente, o que torna tudo ainda mais bizarro e 
ambíguo, assumindo uma vertente eminentemente criativa 
e artística. No meio de tanta imprecisão geográfica, Scher 
recorreu ao Google para “identificar” os locais, colocando os 
seus nomes em inglês ou traduzidos noutras línguas— como 
por exemplo, Greenpoint, Grunpunkt e Punte Verde (mesmo que 
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a tradução não fosse a mais precisa, mas impreciso já é uma 
característica de Scher)— que tinham como o objectivo o de 
estimular a capacidade de aprendizagem da língua oficial dos 
alunos desta escola, e simultaneamente incentivá-los a apren-
derem outros idiomas que gostassem.

Tal como referimos anteriormente, quando cria os seus mapas, 
Paula Scher tem sempre a preocupação que estes contenham 
os seus pontos de vista, que comuniquem com o público e se-
jam apreciados pelo seu carácter subjectivo, pois esta dimensão 
artística de Scher permite-lhe ter esse “poder” e liberdade para 
seleccionar a informação que quer desenhar nos quadros. 
Desta forma eles mantém a sua personalidade subjectiva, 
caótica, absurda e imprecisa, porém simbólica.

Contrariamemente, no Design Gráfico, Scher pode ter também 
uma dose reduzida de subjectividade, mas tem de ter maior de 
objectividade e de precisão na representação e composição 
das suas informações nas obras, pois assumiu um compromisso 
com o cliente a quem deve lealdade. Desta forma, o resultado 
final apesar de ter um bocadinho da personalidade de Paula 
Scher e da sua linguagem gráfica, também tem de ter as indi-
cações pedidas pelo seu cliente, pois é ele que vai aprovar ou 
não o resultado final, para que depois possa ser apresentado ao 
público. O que não acontece quando Scher desenha e pinta os 
seus mapas. Nessa dimensão, não existe cliente nem designer, 
apenas existe a própria artista que cria, manipula e selecciona a 
informação que mais lhe interessa naquele momento utilizar e 
aplicar nas suas obras. 
Porém os seus mapas também não podem apenas representar 
subjectividade e ambiguidade, senão tornar-se-iam demasiado 
complicados de compreender e interpretar por parte do 
público. Para evitar essa situação, Scher “adiciona-lhes” alguma 
informação “verdadeira” e que possa ser reconhecida pelos  seus 
espectadores (pelos seus factos correctos e precisos), numa 
obra onde reina a ambiguidade.
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Paula Scher, quando questionada sobre o facto de ser conside-
rada uma artista ou uma designer, respondeu que se considera 
ambas as coisas porque, embora sejam de diferentes mundos, 
ela é sempre a mesma pessoa: Enquanto designer “depende” 
do cliente e das suas decisões, mas enquanto artista, não ouve 
nenhuma voz a não ser a sua. Scher não deixa de ser uma 
designer para ser uma pintora: uma arte completa a outra e fá-la 
sentir-se mais rica pelas duas (46).
Apesar de ser uma arte que Scher descreve como obsessiva e 
extremamente trabalhosa, toda a composição de letras e núme-
ros que desenha criam padrões dinâmicos, expressivos e con-
trastantes, impedindo muitas vezes que se consigam ler as 
palavras na sua totalidade. Desta forma demonstra que é tam-
bém uma grande paixão sua pois está a usar a tipografia, um dos 
elementos chave da sua linguagem visual, trabalhando em gran-
des escalas, criando imagens visuais pictóricas com o objectivo 
de serem vistas e apreciadas em vez de serem apenas lidas ou 
interpretadas ao pormenor.

Qualquer uma das suas obras, como já referimos, representa a 
“impressão” de Scher sobre o mundo e tudo o que a rodeia e 
que tenta transmitir através da tipografia expressiva, por forma a 
procurar despertar sentimentos e emoções nas pessoas, incenti-
vando-as a descobrir cada mensagem e cada pormenor da sua 
importância que cada obra transmite.
Esta apropriação de informação de um determinado contexto 
para ser utilizado nas suas obras e composta à sua maneira, é 
uma maneira de Scher demonstrar a quantidade de informação 
com que somos bombardeados constantemente, e que nem 
temos a certeza se é fidedigna ou não. Ao contrário dos mapas 
“verdadeiros” estes, pela sua ambiguidade, fazem sempre com 
que as pessoas se sintam cada vez mais perdidas  cada vez que 
olham para eles (47).
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Nesta abordagem descritiva à carreira artística de Paula Scher, 
destacamos ainda o papel da AGI, não só pela sua relevância 
no mundo do Design, mas também porque Scher é membro 
deste grupo de elite de designers de renome e importância a 
nível mundial, e actualmente é sua presidente. Porém desta-
camos cinco outros motivos pelo qual nos levam a abordá-lo: o 
grupo de cinco designers portugueses [22] que integram esta 
prestigiante e elitista associação. 
Desta forma, tomamos estes assuntos como ponto de partida 
para a nossa abordagem à Alliance Graphique Internacionale, ten-
do ainda como base as pontes que iremos estabelecer entre o 
Design Gráfico internacional, o percurso artístico de Paula Scher 
e o contexto histórico português, estabelecendo as ligações e 
comparações necessárias entre estas três temáticas.

A AGI é uma elite que une os principais designers gráficos a nível 
mundial, com interesses e sucessos comuns, e foi fundada em 
1951 em Paris por Donald Brun (1909-1999), Fritz Bühler (1909-
1963) (ambos suíços), Jean Colin (1911-1982), Jacques Gara-
mond (1910-2001) e Jean Picart Le Dux (1902-1982) (de França). 
Actualmente conta com 370 membros oriundos de 32 países.
De acordo com o seu sítio oficial, a AGI exige que para se poder 
ser membro é necessário ter uma reputação e sucesso a um 
nível elevado, assim como um compromisso com os processos 
de aprendizagem e percepção visuais, sem estarem presos a 
quaisquer conotações culturais— estas são, sem dúvida, as ca-
racterísticas mais visíveis em todos os designers que pertencem 
a esta associação, que têm sido responsáveis por identidades 
corporativas, embalagens, publicações, ilustrações e cartazes, 
destinadas às grandes empresas, eventos e outras organizações 
mundialmente conhecidas, e distintas entre si. 
A AGI baseia-se na amizade, no respeito mútuo e na alegria da 
companhia daqueles com quem partilham as mesmas ideias e 
a mesma confiança em relação a este mundo céptico em que 
vivemos. É ainda caracterizada por ser uma plataforma pró-acti-
va, porque tem a tarefa de comunicar com o mundo e mudá-lo 
com o auxílio das suas melhores armas— as conferências, as 
publicações e os seus trabalhos—, promovendo o Design Gráfi-
co e encorajando ao conhecimento e à compreensão por parte 
dos jovens (através do contacto com escolas e instituições de 
ensino superior, assim como outras organizações como, órgãos 
governamentais, empresas e instituições comerciais) que este-
jam envolvidos no Design Gráfico e que partilhem da mesma 
ideia de mudar o mundo.

A explosão das comunicações globais está a mudar o mundo, 
potenciada por meios de comunicação— como a televisão e 
a internet—, que resultam numa linguagem visual plena de 
símbolos e imagens, criando uma linguagem universal contem-
porânea. São os membros desta aliança de designers gráficos 

[22] Lizá Ramalho e Artur 
Rebelo (2007), fundadores 
do atelier R2, o designer de 
tipos Mário Feliciano (2009), 
António Silveira e José 
Albergaria (2010), fundadores 
do atelier Barbara Says
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que estão encarregues de intervir no sentido da adaptação dessa 
linguagem às necessidades da sociedade e aos seus veículos de 
comunicação. São esses designers que, à medida que o mundo 
vai evoluindo, vão sendo os sucessores dos antigos membros da 
AGI e os expoentes dos antigos e dos novos meios de comunica-
ção (48). 

Em 1993, Paula Scher é nomeada membro da Alliance Graphique 
Internationale, e em 2009 torna-se sua presidente. 
Em 2010,  na sequência das conferências organizadas anual-
mente (o AGI Congress), criou-se um novo ciclo, o AGI Open, 
tendo Portugal sido o país escolhido para a sua “inauguração”, a 
qual teve lugar na Casa da Música na cidade do Porto. Os seus
anfitriões foram dois dos membros portugueses da AGI, a dupla 
R2, Lizá Ramalho e Artur Rebelo. Estas novas conferências 
realizam-se numa cidade diferente todos os anos, sendo abertas 
aos estudantes e profissionais do Design, contando não só com 
as palestras proferidas pelos designers convidados, mas também 
englobando exposições e workshops ligados à temática-chave 
desse ano. 

SEgundo escreve PaulaScher na página oficial do sítio, o AGI Open 
é o lado mais acessível e educacional da AGI, tendo sido criado 
para estudantes, profissionais, professores, e todos os que estives-
sem interessados em aprender mais sobre o Design Gráfico e os 
designers. Este sítio contém as biografias e os trabalhos de todos 
os designers membros este grupo, assim como artigos e ligações 
para outros sítios da internet que albergar informações sobre 
estas temáticas, encontrando-se em permanente actualização. 
O propósito deste novo projecto da AGI, e ainda de acordo com 
as palavras de Paula Scher na qualidade de presidente, é o de ins-
pirar os estudantes e profissionais, através da criação de ligações 
próximas entre a audiência e os designers oradores, promovendo 
uma troca de ideias de forma aberta durante a duração do AGI 
Open (que geralmente são dois dias).
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Na palestra inaugural do AGI Open em Portugal, as conferências 
proferidas pelos designers convidados tinham como base a 
temática Process is The Project—O Processo é o Projecto—, e 
como objectivo principal o de dar a conhecer o “mapa mental” 
dos designers participantes: perceber, através do seu testemu-
nho pessoal, como se processa todo o percurso detrabalho de 
um designer, desde que recebe o briefing até chegar ao resulta-
do final (apresentando também alguns dos seus trabalhos mais 
conhecidos). 
Scher, na sua palestra enquanto profissional deu o seu teste-
munho pessoal, e enquanto presidente abordou os percursos 
de alguns dos designers que compõem este grupo de elite, 
apresentando as suas obras e salientando o seu contributo para 
mudarem o mundo. Depois de enumerar alguns dos design-
ers e de apresentar alguns dos seus trabalhos mais conhecidos, 
Paula Scher deixou no final uma palavra de incentivo, para que 
as gerações presentes na plateia olhassem para aqueles traba-
lhos e os apreciassem não só pela sua qualidade estética e pela 
mensagem, mas por tudo o que os envolve, assim como incen-
tivou a que também acrescentassem o seu nome àquela lista 
de designers. 
Para além de Paula Scher, destacamos alguns dos designers 
oradores convidados como Stefan Sagmeister, Michael Bierut, 
Abbott Miller e Marian Bantjes.

Numa entrevista concedida pela designer e presidente ao 
suplemento do jornal Público, o P2, em Outubro de 2010, Scher 
revela o seu mapa mental— Brief + Politics + Money x Head= 
Solution [23] (Paula Scher, 2010)— e apelida o seu cérebro de 
computador, pois ao juntar na sua cabeça o briefing dado pelo 
cliente, os seus princípios, e o orçamento estipulado para o tra-
balho, estes misturar-se-ão com tudo o que a designer tem na 
cabeça, (desde letras de músicas, a influências artísticas, filmes, 
artistas, livros e a sua linguagem única) e resultar num novelo 
de ideias. É esse novelo de ideias que irá tentar desembaraçar 

[23]  t.l.: briefing+política (do 
cliente)+ dinheiro x cabeça= 
solução

39
. c

ar
ta

z p
ub

lic
itá

rio
 p

ar
a 

o 
AG

I O
pe

n 
20

10
 Po

rto
 

[h
ttp

://
re

ss
ab

ia
to

r.w
or

dp
re

ss
.co

m
/2

01
0/

09
/1

4/
ag

i-o
pe

n-
po

rto
/l]



até chegar ao resultado final, que é a criação do seu trabalho 
para o cliente, seja em que área for. Scher acrescenta ainda que, 
apesar de hoje em dia ser bastante mais fácil dar uma resposta 
a um problema de design devido à evolução rápida e exponen-
cial das novas tecnologias, os designers ainda precisam do ali-
mento, do combustível que faz com que as suas cabeças tra-
balhem em busca de uma solução para os seus problemas de 
design, por forma a que estas criem uma ligação íntima com o 
público. E esse alimento, esse combustível, só poderá ser obtido 
através de uma pesquisa sobre tudo o que rodeia o designer 
sem descartar nada, por mais inútil e sem sentido que seja (49).

É a partir desta abordagem feita à Alliance Graphique Internatio-
nale, com base nas temáticas anteriormente abordadas, que 
iremos contextualizar e enquadrar o percurso artístico portu-
guês, com o pretexto de compreendermos se existe alguma 
ligação entre Paula Scher e os designers portugueses, e se tal 
for constatado, estabelecer a ponte entre ambos os contextos. 
O facto de cinco designers contemporâneos pertencerem a 
esta elite restrita de designers de renome, não nos deixa indife-
rente nem impede de demonstrarmos o nosso contentamento 
e o nosso orgulho, pois são razões que vêm provar que em 
Portugal há cada vez mais profissionais com ambições elevadas, 
procurando e explorando novos contextos e novas filosofias, 
com o intuito de se reinventarem e elevarem as suas criações, 
por forma a obterem reconhecimento não só nacional mas 
também internacional.

Demonstramos ainda o nosso contentamento em relação a es-
tes acontecimentos pois, apesar de constatarmos que o Design 
Gráfico chegou uns anos “atrasado” ao nosso país, comparativa-
mente ao resto da Europa, conseguiu enraizar-se, desenvolver-
se e frutificar [24]. O facto de presenciarmos o aumento das 
deslocações de designers internacionais a Portugal na quali-
dade de oradores, para ciclos de palestras (em escolas ou outras 
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[24] ainda que a mentalidade 
portuguesa não esteja 
suficientemente desenvolvida 
para abraçar as ideias 
inovadoras que os designers 
ambicionam transmitir ao 
seu público.
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instituições), e com a inauguração das conferências do AGI Open 
ter sido numa cidade portuguesa (onde claramente o Design 
ainda está pouco desenvolvido), vem provar que, as Artes e os 
artistas internacionais, estão ao alcance dos profissionais portu-
gueses, e o que se produz aqui tem cada vez melhor qualidade 
e maior reconhecimento.

E é este o ponto de partida para a contextualização de um novo 
capítulo que irá promover a abordagem do percurso do Design 
Gráfico Português. Desta forma, iremos tentar compreender o 
reconhecimento e a importância que o Design e os designers 
nacionais obtiveram ao longo do percurso tardio desta área 
das Artes em Portugal, os contextos onde actuaram e as obras 
que criaram. 
Iremos também tentar compreender e destacar as atitudes 
pioneiras que os artistas e designers tiveram e têm mantido 
ao longo dos anos, com o intuito de mudar e evoluir a nossa 
sociedade que (felizmente) vai crescendo exponencialmente, 
assim como os autores dessas atitudes e introdutores do Design 
Gráfico em Portugal e alguns dos seus percursores,que nunca 
se deixaram acomodar, ambicionando experimentar e adquirir 
mais conhecimentos, resultando no desenvolvimento de uma 
Arte que tem tanta importância para a sociedade, como para a 
interacção com todos os seus contextos.

Pretendemos ainda explorar o percurso do Design Gráfico e 
todos os contextos adjacentes a ele, desde a época de 1920 
até à actualidade com o objectivo de podermos estabelecer 
uma ligação entre os três contextos compreender melhor a 
evolução do ofício e da disciplina de Design. Com esta aborda-
gem, pretendemos ainda entender se Paula Scher foi uma 
influência consistente da geração contemporânea de designers, 
ou se pelo contrário, não influenciou de forma directa estas 
gerações, mas existe uma partilha de influências e referências 
a correntes e movimentos artísticos, ou de outros designers e 
artistas pioneiros internacionais.
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Após a abordagem realizada sobre o contexto do Design Gráfi-
co no paradigma internacional—do qual destacámos alguns 
dos movimentos e correntes artísticas desde o século XIX até ao 
Pós-Modernismo e os seus contextos social, político e histórico, 
que entendemos serem importante para fazermos uma abor-
dagem ao percurso histórico do Design em Portugal—, iremos 
destacar o nascimento do Design Gráfico e alguns dos seus 
principais percursores que merecem o seu devido destaque 
e reconhecimento.

Apesar de termos iniciado a capítulo referente ao contexto do 
Design internacional com a Revolução Industrial e o período 
Vitoriano, neste capítulo dedicado ao Design Português, iremos 
apenas abordar o seu contexto histórico tomando como ponto 
de partida a década de 20 do século XX, pois achamos que foi 
quando este se começou a desenvolver mais e a ter um maior 
reconhecimento, uma consequência do contexto histórico 
nacional e internacional, assim como dos designers/artistas 
intervenientes. Outra das causas da nossa escolha, recai sobre o 
facto de não termos conseguido reunir informação suficiente e 
sólida sobre as décadas precedentes aos anos 20.

Durante a nossa investigação, a análise que fizemos a obras 
literárias e a documentos referentes a esta temática permitiu-nos 
concluir que, o Design Gráfico em Portugal sofreu algum des-
fasamento na comunicação visual, relativamente ao contexto 
internacional, tomando apenas esta denominação (e reconhe-
cimento) umas décadas depois, graças à ambição e ao espírito 
pioneiro e inovador de alguns artistas, assim como à ambição 
de elevar e valorizar esta Arte (ao ponto de conseguirem abrir a 
mentalidade da sociedade, incentivando-a a abraçarem tam-
bém o Design e os seus contextos).
A importância da investigação feita em torno desta temática 
deve-se principalmente a duas razões: primeira centra-se em 
torno da procura pelo conhecimento e compreensão sobre o 
facto de Paula Scher constituir ou não uma influência no con-
texto do Design Gráfico português e na sua comunidade de 
designers; a segunda centra-se na importância que esta investi-
gação representa para o mestrando, quer ao nível do enriqueci-
mento cultural e pessoal, quer pelo facto de se poder explorar 
e conhecer alguns factos deste contexto histórico e alguns dos 
seus designers pioneiros que desconhecia até à data. 
Mais do que conhecer a vida e obra de Paula Scher, é tam-
bém importante explorarmos as origens do Design Gráfico 
português, por forma a identificarmos os seus antecedentes, 
obtermos ainda mais conhecimentos e quiçá, influências para a 
criação das suas obras.

Destacamos também a importância desta abordagem junto da 
comunidade de designers, pois traz grandes benefícios no 
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conhecimento e reconhecimento dos seus antecedentes, como 
as correntes e movimentos, mas também nos designers pionei-
ros, autênticos “pedaços” de história e verdadeiros testemunhos 
de pessoas que viveram naquela época e que se destacaram 
pelo contributo que deram para o desenvolvimento desta Arte.
Desta forma destacamos a importância e a urgência em reco-
lher os testemunhos daqueles que ainda se encontram entre 
nós, pois conhecem os primórdios do Design em Portugal, e 
são os únicos que nos podem relatar e explicar os acontecimen-
tos, melhor do que qualquer obra que se possa consultar 
numa biblioteca.

Tomando como ponto de partida a década de 1920, constata-
mos que, no contexto artístico, o movimento que atravessava 
os seus anos dourados naquela época era a Art Déco com a 
sua ilustração pictórica. Segundo Maria Helena de Freitas, o 
contexto artístico português regia-se pelas filosofias deste 
movimento francês devido à utilização da ilustração pictórica 
como elemento principal nos cartazes que, em conjunto com 
o slogan (que havia nascido naquela época), criava uma com-
posição com uma linguagem universal, permitindo a sua utiliza-
ção neste suporte gráfico com o intuito publicitário.
Apesar do cartaz ser um meio de comunicação que tinha come-
çado a florescer na década de 1910, foi apenas a partir de 1920 
que este foi ganhando um destaque mais exponencial em Por-
tugal, uma consequência de movimentos artísticos internacio-
nais e da importância que os mesmos davam ao poder expres-
sivo dos símbolos plásticos e visuais, permitindo ao leitor 
“render-se” à imagem e ao suporte gráfico, mas também devido 
ao contexto político que estava a emergir em Portugal e que 
pretendia difundir a sua mensagem de forma abrangente e 
em massa.
Apesar destas linguagens e dos novos suportes gráficos (revistas, 
magazines, jornais) terem sofrido um atraso cronológico e terem 
surgido mais tarde em Portugal em relação aos restantes países 
europeus, os artistas utilizarem-nos como veículos principais das 
suas mensagens e como “laboratórios” para as suas experiências 
de todas as linguagens  modernistas que iam penetrando lenta-
mente na sociedade portuguesa (1).
Os movimentos do Modernismo que conseguiram penetrar 
em Portugal, fizeram-no através de dois canais: o primeiro canal 
era o conjunto de artistas portugueses que emigrava para outros 
países da Europa ou para os Estados Unidos em busca e novas 
linguagens artísticas e de novas ideias, que depois traziam para 
o país e procuravam implantar no seio da comunidade de 
artistas nacional; o segundo canal era o conjunto de artistas 
estrangeiros que imigrava para Portugal onde se estabeleciam, 
criando raízes e inserindo-se na comunidade de artistas nacional 
com o intuito de transmitir os seus conhecimentos e ensina-
mentos vanguardistas. 
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A entrada destes artistas em Portugal teve origem no contexto 
de emigração ou de exílio político, dada a neutralidade do país, 
num contexto político conturbado.
No artigo O design em Portugal no século XX, escrito para a obra 
Panorama da Cultura Portuguesa no Século XX  por Rui Afonso 
Santos (2002), a génese do design contemporâneo no nosso país 
foi, assim, extremamente tardia, no quadro de um país extrema-
mente rural, de indústria incipiente, dotada de uma sociedade 
extremamente hierarquizada e com uma ausência de cultura 
artística generalizada, para a qual contribuía fortemente um ensino 
académico desactualizado, inoperante e em notório desacerto ao
tempo artístico europeu—, fruto do contexto que se vivia na 
época, e que se agravou com a nova situação que se estava a 
iniciar no país, a ditadura salazarista, que apenas permitia uma 
arte “convencional” e ligada aos valores e costumes nacionais(2). 

Para além da ausência de cultura artística que o país tinha
devido à “clausura” a que a ditadura militar forçava, a sociedade 
e o país enfrentavam ainda o problema da analfabetização, que 
ia crescendo exponencialmente. Esta “clausura” que assumimos, 
tem como base o clima político que se vivia na época e que as-
sentava em pilares como a tradição lusitana, o conservadorismo, 
e uma interpretação da liberdade e da individualidade muito 
restrita, conduzindo desta forma ao aparecimento da censura 
e da opressão política. Tendo como base os valores da trilogia 
Deus, Pátria, Família e o lema Tudo pela Nação e Nada contra Na-
ção, o regime salazarista controlava qualquer desenvolvimento 
que ameaçasse pôr em causa a ordem social e moral do país. 
Desta forma, o cartaz foi o veículo mais importante de propa-
gação e promoção este regime, pois a mensagem espalhava-se 
com mais facilidade e rapidez, fazendo-a chegar de uma forma 
mais eficaz, e com o carácter tradicionalista e opressor que 
pretendiam transmitir (3).

Como a profissão de designer ainda não era conhecida em 
Portugal (e também ainda estava a florescer na Europa), quando 
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o Estado queria encomendar algum cartaz publicitário ou de 
propaganda política, os únicos profissionais qualificados para o 
trabalho eram os ilustradores e pintores, que na maioria eram 
artistas multifacetados que trabalhavam noutras áreas distintas 
como a Arquitectura e a decoração. No entanto, não tinham 
muita liberdade para criar e inovar nas técnicas ou na compo-
sição dos cartazes, assim como as suas temáticas tinham de 
ser restritamente ligadas ao regime: os cartazes consistiam na 
criação de um layout composto por uma ilustração e um bloco 
de texto.
Porém, com o apoio de António Ferro (1985-1956) e com o apa-
recimento do Serviço Nacional de Informação (SNI) [1], houve 
um maior apoio e sustento às artes gráficas, estimulando assim 
à formação de um grupo de desenhadores modernistas que 
fazia cartazes não só encomendados pelo Estado, mas também 
de publicidade do que melhor se fazia em Portugal: bens e ser-
viços nacionais, produtos alimentares e de consumo, peças de 
teatro, filmes, espectáculos, musicais, e turismo, eram as temáti-
cas  principais para a criação de cartazes por parte dos artistas. 

Foi também devido a este incentivo que surgiram os magazines, 
que vieram “ajudar” os cartazes na sua publicidade dos produ-
tos nacionais, assim como assumiam o carácter de manifesto 
e de “laboratório” para experiências de novos estilos e corren-
tes modernas, e divulgação dos mesmos junto da sociedade 
moderna portuguesa (4). Segundo as palavras de Joana Morais 
(2004), a propaganda do Estado Novo bombardeava os portugue-
ses com uma simbologia nacionalista evocativa do passado, com-
parando o regime com as horas gloriosas da história da pátria. 
Era o regresso das quinas, das ameias, das cruzes de cristo (...). A 
iconografia histórica alargou-se a todo o quotidiano, abrangendo 
também as marcas comerciais (...) (5).

De entre o grupo de ilustradores modernistas da época, havia 
quem ambicionasse ir mais longe e quisesse explorar estas artes 
até ao seu máximo, com o objectivo de as elevar ainda mais, ao 
mesmo tempo que iam penetrando em Portugal, adoptando-
os e adaptando-os à sua linguagem. 
Foram estes ilustradores e a sua ambição e curiosidade em 
explorar novas linguagens e novas técnicas,  que se tornaram 
pioneiros das Artes Gráficas em Portugal, dos quais destacamos 
o português Almada Negreiros (1893- 1970) e o Suíço Fred 
Kradolfer (1903-1968).

[1] fundado com o nome 
de SPN (Secretariado de 
Propaganda Nacional)
[Amor de Perdição— O Cinema 
no Estado Novo: O Secretariado 
da Imagem [Em linha].2003. 
[Consult. 26.05.2011]. Disponível 
em WWW <URL: http://www.
amordeperdicao.pt/especiais_
solo.asp?artigoid=200>]
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Segundo José Augusto-França (1970), Almada Negreiros foi 
uma das principais personagens intervenientes na vida cultural 
portuguesa com o seu estilo de desenhador, que definiu enquan-
to esteve emigrado em França como (...) agilíssimo de grande 
consciência e modulação linear (6). E os artistas que o seguiram 
nesta luta por uma cultura portuguesa mais rica e desenvolvida, 
e por uma maior aceitação das artes vindas de fora, apelidamos 
de “pioneiros”, porque foi esta atitude e este espírito que lhes 
permitiu ir mais longe e tentar romper com os tradicionalismos, 
instaurando novas filosofias e ideais para “dar” a Portugal uma 
arte mais moderna.
Destacamos dessa geração Almada Negreiros, pelo seu espírito 
e carácter pioneiros, pelas influências futuristas e cubistas que 
absorveu durante a sua estadia em França que fundiu com a sua 
linguagem tradicionalista nacional, criando uma nova lingua-
gem com características únicas, que aplicou nos seus cartazes 
de propaganda política do regime e nos de publicidade comer-
cial. Porém o seu carácter pioneiro também se deve à sua trans-
versalidade enquanto artista, pois, para além de pintor, foi tam-
bém artista gráfico, ilustrador e escritor.

Nos cartazes que criou, as composições tipográficas assumiram 
cores fortes e as ilustrações eram representações estilizadas e 
figurativas dos temas nacionais que o Estado Novo queria pro-
mover: as varinas da Nazaré, as cidades (como Aveiro— “A Vene-
za Portuguesa”), músicos, actores, produtos nacionais e símbolos 
religiosos, para além da propaganda ao regime.
Um exemplo de um cartaz feito por Almada para o Turismo 
Português tinha como destinatário a promoção da Exposição 
Portuguesa de Sevilha (1929), onde representou uma figura 
feminina que o artista caracteriza como sendo a personagem 
típica da sociedade portuguesa: a varina.
Segundo os princípios do Modernismo, Almada desenhou a 
varina com formas estilizadas, segurando o escudo que tem 
embutido as cinco quinas da República Portuguesa.  
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Esta abordagem estilizada e com uma personagem feminina 
com carácter simbólico e tradicional, é uma característica que 
constatámos estar presente em muitas obras que criou com o 
mesmo fim. Desta forma, pretende fazer uma alusão original 
ao real e obedecendo à linguagem universal do Estado Novo—
com símbolos nacionalistas (que neste caso estão representados 
apenas pelas quinas)—, mas que Almada adoptava à sua ma-
neira, em conjunto com o seu estilo próprio. 
O cartaz foi impresso recorrendo à litografia, e as cores utilizadas 
também simbolizavam Portugal e o que ele tinha de melhor: o 
sol (representado pelos tons quentes: amarelo e laranja), e o mar 
(representado pelos tons frios: azul e branco) (7).

Um outro exemplo de um cartaz feito por Almada (e encomen-
dado pelo Estado), apresenta o slogan, Nós Queremos Um Estado 
Forte! Votai na Nova Constituição! (1933), em que, mais uma vez, 
a paleta cromática assume um significado nacionalista, assim 
como todos os elementos da ilustração.
O porte apelativo e dramático da figura feminina com o seu 
olhar penetrante, tinha como objectivo o de comunicar uma 
ideia através da síntese dos elementos presentes e associados 
entre si: a associação a um Estado forte à capacidade de uma 
mãe amar o seu filho, o qual também tinha a sua simbologia— 
representando o povo desprotegido. A associação ao Cristia-
nismo também estava presente em ambas as personagens, na 
forma como a figura feminina segura a criança, invocando a 
Nossa Senhora com o Menino ao seu colo.
Toda esta composição tem um aspecto sólido, imponente, es-
tilizado e com traços simples (lembrando os cartazes estilo Art 
Déco de Cassandre), representando tanto um estado de 
pureza das personagens, como uma combinação de mulher 
campestre com uma esfinge, pela rigidez dos traços e dos 
próprios movimentos. 

Um último exemplo de um trabalho de Almada, é o conjunto 
de cartazes que fez para o filme A Canção de Lisboa (1933), em 
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que a linguagem que utiliza para o criar é baseada nas linhas 
puras, nos contrastes entre o cheio e o vazio, nos corpos, nas 
cores planas e nas formas geometrizadas e rígidas, mas que 
no final, formam uma composição equilibrada entre todos os 
elementos— e que harmonizam com a tipografia não serifada, 
também ela rígida e geométrica (devido à sua construção com 
linhas rectas e círculos perfeitos)—remetendo não só para o 
estilo Art Déco, mas também para o Cubismo, que aliás, é uma 
das suas influências principais.

No cartaz da Beatriz Costa, podemos observar que Almada 
recorreu ainda ao uso de tipografia serifada para reforçar a ideia 
de elegância da actriz—esta é a única característica que não 
se enquadra nos estilos Art Déco e Cubista que preenchem 
todo o cartaz. Na sua composição, a cor empregue no fundo é 
um azul forte que contrasta com o rosa suave que preenche a 
figura da actriz, mais uma vez para lhe conferir elegância e femi-
nilidade, e outros elementos que estão associados a ela.
No cartaz de Vasco Santana as cores também são planas, mas 
distinas do cartaz anterior, e o fundo claro e suave contrasta 
com as cores fortes da figura masculina— o preto e o casta-
nho—, que também preenchem outros elementos estratégi-
cos, como as mãos e cara (entre outros) (8). 

Em 1924 [2], com a chegada de Fred Kradolfer (1903-1968) a 
Portugal, as artes gráficas sofreram uma transformação e uma 
evolução amplamente vantajosa que iriam transformar este 
artista num grande mestre das artes gráficas do Modernismo 
e da publicidade portuguesas, pois a sua linguagem gráfica e 
inovadora—aprendida em escolas germânicas e suíças—, foi 
uma influência para muitos artistas portugueses, dos quais 
destacamos Bernardo Marques (1898-1962) e Jorge Barradas 
(1894-1971) (9). 
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[2] de acordo com as 
indicações da professora 
Helena Barbosa
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Para alguns teóricos, como Maria Helena de Freitas e Rui Estrela, 
Fred Kradolfer foi um artista gráfico que revolucionou o carácter 
do cartaz português. Este artista uniu representações de ele-
mentos de folclore estilizados, e de objectos da vida quotidiana
(como potes, bilhas, espigas, flores), com a sua linguagem 
gráfica do Modernismo, englobando todos estes elementos 
numa linguagem única e universal, que depois aplicava de duas 
maneiras: ou com uma grande qualidade ou de forma banal e 
indiscriminada através do traço estilizado.
A sua linguagem visual e gráfica provém dos ensinamentos 
das escolas suíça e germânica, porém, podemos também vis-
lumbrar influências de movimentos artísticos franceses como 
a Art Déco e o Cubismo, nomeadamente através da predomi-
nância da geometrização e da estilização da imagem, por forma 
a tornar a comunicação gráfica mais sintética e rígida, e menos 
descontraída e saturada de informação (características da Art 
Déco e do Cubismo), aliadas a uma forte aplicação cromática, 
privilegiando a composição em vez da figura. 
Essas últimas influências podem ser observadas e constatadas 
no cartaz que fez para a Exposição Colonial Portuguesa em Paris 
(1937), presente na decoração e no geometrismo das formas 
planas que se vão sobrepondo até formar uma imagem pictó-
rica representativa de uma figura feminina.

Assim como Almada, Kradolfer recorre a elementos e cores sim-
bólicas, associadas ao nacionalismo e à ditadura salazarista. 
Tal pode ser visualizado neste caso, em que usou cores quentes 
como o castanho (criando um padrão cubista no fundo), em 
conjunto com os tons frios como o verde (remetendo para as 
florestas e as paisagens verdejantes), assumindo uma associação 
às colónias portuguesas de África. A síntese decorativa resume-
se ao brinco da senhora (que forma um semicírculo), e a outras 
formas arredondadas e pouco definidas, mas que estão asso-
ciadas à natureza. O busto da senhora, sem qualquer expressão 
nem sentimento, demonstra volumetria dada pelas gradações 
das cores e pelas formas geométricas que a compõem. 
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A tipografia que compõe este cartaz, apesar da sua discrepância 
em termos de tamanhos  e a presença de mais do que uma 
família tipográfica, relembra-nos o cartaz Normandie criado por 
Cassandre, em que o bloco tipográfico se assumia como um 
pedestal para o barco e evidenciava a sua imponência. Neste 
caso, o bloco tipográfico assumem o papel de pedestal para 
o busto, criando desta forma uma coerência e uma forma na 
transição entre estes dois elementos, reforçado ainda pelo uso 
partilhado da mesma cor castanha. As letras foram desenhadas
com diferentes tamanhos para poderem caber no cartaz, mas 
transmitem sempre o mesmo sentimento de imponência e 
elegância, pois são geométricas, com um grande peso e expan-
são das suas formas: começa com a palavra Exposição, com a 
palavra a ocupar toda a largura do cartaz devido às suas letras 
grossas, e as restantes palavras vão diminuindo de tamanho 
e de peso até chegarmos à frase Portuguesa em Paris, em que 
as letras são mais condensadas, e a palavra em está com um 
tamanho muito mais reduzido e encaixada entre as outras duas, 
para poderem caber todas na mesma linha (10).

Jorge Barradas e Bernardo Marques, os artistas seguidores dos 
ensinamentos do modernismo de Fred Kradolfer, adoptaram 
a sua linguagem gráfica, especialmente na criação das suas 
ilustrações para as capas das revistas como a ABC, a Ilustração e 
a Civilização Europa. Destacamos estes dois ilustradores, porque 
demonstraram motivação em estabelecer uma ruptura com os 
valores oitocentistas, ao transformarem as capas destas revistas 
periódicas em autênticos laboratórios activos, onde podiam en-
saiar e experimentar novas técnicas e novas linguagens gráficas 
e estéticas. 
Progressivamente, foram unindo a capa da revista ao seu con-
teúdo através dos grafismos—com o objectivo de assumir 
estes meios de comunicação como veículos de divulgação e 
sensibilização da importância da cultura literária e artística (os 
manifestos) na sociedade daquela época, ao mesmo tempo 
que prendiam criar um elo de ligação entre a cultura e a socie-
dade—através das temáticas, como as vivências da sociedade 
da década de 30, ou o sexo feminino, o símbolo da futilidade e 
dos luxos que a moda e os seus usos estavam a implementar 
neste meio (11).

De acordo com alguns investigadores da arte portuguesa, os 
finais da década de 20 e inícios da década de 30 do século XX, 
foram considerados a verdadeira era da decoratividade moder-
na em Portugal, pois artistas como Bernardo Marques, Jorge 
Barradas e Kradolfer, para além de trabalharem na área das Artes 
Gráficas e da ilustração, também eram arquitectos, decoradores 
de exposições (um trabalho muito recomendado na época), 
pintores e desenhadores. Desta forma, demonstravam a sua 
transversalidade, a sua versatilidade e a sua riqueza cultural nas 
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linguagens visuais e individuais, através da multiplicidade de 
profissões que abraçavam, e que resultava numa linguagem 
com um carácter universal que podia ser adaptada e aplicada 
em qualquer trabalho que lhes fosse encomendado. 

Em movimentos artísticos internacionais, tais como o Constru-
tivismo Russo, os artistas percursores procuraram que esta arte 
estivesse ligada ao contexto político que se vivia naquela época, 
e fizeram-no ao assumirem os cartazes como veículos de divul-
gação de propaganda. Em Portugal a situação era semelhante, 
pois os artistas, por encomenda do Estado, recorreram ao uso 
do cartaz como veículo transmissor da mensagem que o regime 
pretendia difundir. Desta forma os artistas procuraram criar uma 
linguagem que se enquadrasse neste suporte e nos contextos 
daquela época, simultaneamente alcançando o público 
e fazendo-lhes chegar a mensagem desejada. 
Porém, estes artistas procuraram também relacionar-se com o 
público de outra maneira, especialmente com o público con-
sumidor, aplicando as suas técnicas e linguagens gráficas ao 
serviço da sociedade cultural e das actividades de lazer de que 
as pessoas desfrutavam. Desta forma, surgem as revistas e os 
magazines, que assumem não só o papel de laboratórios para 
os artistas fazerem as suas experiências artísticas, assim como 
estão encarregues de transmitir conteúdos relacionados com 
a vida social mundana, divulgando novas formas de estar que 
implicassem uma mudança e uma evolução da modernidade 
social portuguesa. Esses conteúdos passavam então pelos as-
pectos temáticos e gráficos destes novos suportes, e as focagens 
em grupos culturais, com o objectivo de imporem padrões de 
comportamento, elegância e urbanidade num país onde pre-
dominava uma “ruralidade” pouco cosmopolita. 

Podemos encontrar essas características em revistas como a 
Ilustração Portuguesa, que esteve a cargo de Bernardo Marques 
(1898-1962), e que tinha como principal objectivo “acordar” a 
sociedade portuguesa dos valores clássicos e alertá-la para a 
rapidez da nova sociedade moderna e dos seus valores éticos 
mais adequados aquela época de questionamentos e incertezas 
e de uma procura pelo novo. Estes objectivos eram transmitidos 
do ponto de vista gráfico e estético, e por Bernardo Marques 
através de traços angulosos, incisivos e nervosos, numa procura 
da expressão exacta (tomando esta revista, como seu laboratório 
de experiências), e que marcava sempre que possível, a fragili-
dade das personagens, na sua maioria femininas. 
No entanto, as novas linguagens e filosofias do modernismo não 
foram só experimentadas e impostas através da evolução das 
composições gráficas nas revistas e nos magazines, mas tam-
bém em jornais como o Diário de Lisboa, só que através de uma 
abordagem gráfica distinta. Neste jornal os layouts recorriam à 
geometria, ao uso da fotografia com diferentes enquadramen-
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tos, resultando numa articulação mais criativa entre a imagem 
e o texto, e cada vez mais liberta dos cânones decorativos e 
clássicos que usavam molduras decorativas cheias de floreados, 
aprisionando as imagens.

Bernardo Marques foi um dos artistas que procurou despertar 
o público para uma nova realidade incentivando-o a abraçá-la 
e vivê-la de forma intensa, através das suas ilustrações, das suas 
técnicas de representação e das suas temáticas. Essas ilustrações 
destacavam-se pelo seu carácter humorístico através das cari-
caturas, porém também executava vinhetas e cabeçalhos (12). 
Segundo Heitlinger, Bernardo Marques enveredou por outras 
áreas para além da ilustração. 
Foi pintor (tendo sido autor dos painéis que decoram o café 
A Brasileira no Chiado), publicitário, autor de capas de livros 
(como por exemplo para a obra Boca de Esfinge (1924) de Eduar-
do Frias e Ferreira de Castro, editado por Livrarias Aillaud e Ber-
trand), decorador (tendo colaborado na decoração do Pavilhão 
Português da Exposição do Mundo Português em França (1940)), 
criador de cenários e figurinos, artista gráfico (arte que apren-
deu durante a sua estadia em França), tendo assumido  ainda a 
direcção gráfica da revista Panorama (1940) entre outras (13).

Jorge Barradas (1894-1971) é conhecido, especialmente, pelas 
capas ilustradas que fez para a revista ABC, e pela forma como 
observava a realidade e a torna no pretexto principal para as 
suas ilustrações estilizadas, com influências directas da estética 
dos movimentos da Art Déco e da Secessão Vienense, mas que 
misturou com a sua linguagem criando desta forma, um voca-
bulário estético mais português. 
Segundo as palavras de Maria Helena de Freitas, Jorge Barradas 
(tal como Bernardo Marques), cria ilustrações como se estas fos-
sem instantâneos fotográficos, mas não deixa de caracterizar os 
seus modelos com alguma malícia e uma atitude despreocupa-
da através do seu modo de estilizar, valorizando os atributos das 
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suas personagens e deixando transparecer os seus pormenores 
mais identificativos, quer com contornos indiferenciados, quer 
com tracejados nervosos e superficiais.

Através da publicidade que fez também para o Bristol-Club, 
Barradas conseguiu o domínio do império das artes gráficas da 
revista ABC em 1927. Numa das suas capas, o artista representa-
va a euforia da idade e da nova vida da sociedade desta época, 
associadas às saídas e às festas, às danças como o Charleston, 
e uma vida de maior lazer e diversão urbanos, assim como 
novas tendências da moda através de, por exemplo, imagens de 
uma senhora a fumar, debruçada sobre a mesa.
Podemos aperceber-nos que é uma mesa, apenas pelos seus 
contornos rabiscados e nervosos, pois o que realmente tem 
importância é a mulher e a sua posição despreocupada em 
relação à vida, mas ao mesmo tempo mantém a sua elegância 
através das roupas e da postura com que foi desenhada. 
Os contornos da figura estão bem definidos e permitem-nos 
perceber a volumetria das suas formas e a definição dos seus 
movimentos. As roupas, também têm um traço definido, assim 
como os seus acessórios, que Barradas sintetiza apenas “aos 
essenciais”, e que destaca não só pelo traço definido como tam-
bém pelas cores que contrastam com o fundo branco.
O logótipo da revista utiliza uma das cores dos acessórios da 
senhora, e está tão evidenciado e destacado como ela. O dese-
nho das letras é nervoso e pouco rigoroso, mas ao mesmo
tempo elegante, devido às formas arredondadas das letras e às 
serifas, destacando também feminilidade. A letra b, destaca-se 
pelo seu tamanho exageradamente maior do que as outras 
duas letras, e por se encontrar ao centro (que assumimos tam-
bém, neste caso, como sendo o suporte do tampo da mesa na 
qual a senhora está apoiada) (14).
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Ainda no campo da ilustração, é importante também destacar 
o nome de António Soares (1894-1978), um dos artistas pionei-
ros do Modernismo em Portugal. 
António Soares foi um dos responsáveis pela introdução de uma 
nova dinâmica nos grafismos nacionais, tal como podemos ver 
nos seus cartazes, capas de livros, logótipos, publicidade de
stands, decoração de espaços e criação de cenários, figurinos 
e mobiliário. A ideia de modernidade que este artista anunciava, 
acabou por penetrar na sociedade portuguesa daquela época 
através dos seus cartazes, que englobavam uma mistura de
estilos desde a Arte Nova, ao Cubismo e à Arte Déco.

Também a tipografia sofreu uma evolução através das novas 
ideias de Soares, proporcionando novas formas de compreen-
são do desenho da letra e da sua forma, que era simplificada até 
atingir as formas geométricas básicas. Com todas estas inova-
ções, as composições dos cartazes (que eram sempre o suporte 
mais utilizado) resultavam numa união de todos os seus ele-
mentos constituintes, de forma a promover um maior equilíbrio 
e coerência de todo o conjunto. 
Tal como Barradas, também este Mestre ilustrou capas das revis-
tas ABC e Ilustração Portuguesa, imprimindo sempre o seu gosto 
moderno. Um exemplo disso é a capa do nº 119 da revista Ilus-
tração Portuguesa (1930), em que representa uma figura femi-
nina numa atitude descontraída mas elegante, a beber um café. 
Esta ilustração (ao contrário da que referimos anteriormente 
feita por Barradas para a ABC), é menos plana e tem contornos 
nervosos e pouco precisos, dando mais expressividade à figura 
feminina, pois é possível perceber as suas formas e os seus 
movimentos. A mesa também se encontra definida apenas 
pelos seus contornos nervosos e com um pouco de sombra, 
assim como o pormenor do prato (algo que Barradas não fazia). 
Em vez de cores fortes e planas, o Mestre usa apenas o preto e 
o branco, preenchendo de forma nervosa e irregular o fato el-
egante da senhora e o seu chapéu, deixando o restante espaço 
ser preenchido pela cor do seu fundo. 
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Tal como foi referido anteriormente, as letras começam a 
reduzir-se às formas geométricas simples, e contrastam com a 
restante ilustração pela sua cor preta e pelas suas formas expan-
didas (15).

Segundo Rui Afonso Santos (2009), estes artistas da geração 
pioneira das artes gráficas em Portugal, foram personagens 
importantes pela sua inovação pessoal, mas todos partilhavam 
do mesmo desejo de conseguirem introduzir as artes  da cor-
rente do Modernismo e as suas filosofias na sociedade portu-
guesa, aplicadas a vários níveis, e explorá-las sempre ao máximo, 
de forma a evoluí-las e a evoluir também a personalidade de 
cada artista. 
E é com esta ambição e desejo de renovar a sociedade cultural 
portuguesa e as artes que se praticavam no país através de uma
“obra total”—manifestada através de projectos especiais que 
englobavam áreas como a Arquitectura, a concepção de am-
bientes, o desenho de equipamentos, as artes gráficas, entre 
outros—, que começa a nascer, a desenvolver-se e a dignificar-
se uma nova disciplina e um novo ofício em Portugal: o design 
e o designer (16).
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Segundo Helena Barbosa, Anna Calvera e Vasco Branco (2010), 
a palavra Design surgiu por volta da segunda metade do século 
XX (ou possivelmente antes), através de conversações entre 
grupos de restritos de profissionais que trabalhavam nesta área, 
(como os artistas portugueses), assim como através de revistas, 
catálogos, livros, jornais e outros suportes gráficos onde este 
termo foi aparecendo de forma ocasional mas gradual e que, 
consequentemente, foi ganhando aceitação na comunidade.
Estes autores dão alguns exemplos de obras onde apareceu 
pela primeira vez este termo. Um deles é num artigo que inte-
grava a revista Arquitectura do ano de 1952, intitulado de
Exposições, que representa um momento chave no que diz 
respeito à consciencialização do uso da palavra Design, apesar 
de ainda existir uma visão limitada sobre este assunto.
Um outro exemplo do seu aparecimento foi em 1957 na pri-
meira edição do Dicionário Novo Michaelis ilustrado.
Por último, o outro exemplo é em 1982, quando a palavra 
Design é definida na Enciclopédia Fundamental Verbo como a 
synthesis of artistic and industrial drawing, consisting of a graphic 
sketch of utilitarian objects and their technical, commercial and 
artistic aspects [3].
No que diz respeito ainda aos dicionários, os autores afirmam 
que, foi no ano de 1999 que apareceu, não só a palavra Design, 
mas também a palavra designer. (17). 

E, foi também por essa altura da introdução deste termo no 
vocabulário artístico português, que nasceu a primeira geração 
de designers gráficos, com uma filosofia e linguagem ligados 
aos ensinamentos bauhausianos (18). Nos anos 50, as artes 
gráficas tinham já algum peso e a publicidade, embora restrita, 
encarregou-se de abrir perspectivas de trabalho na área do design 
gráfico, como afirma Daciano da Costa (1992), (19) um dos 
designers desta primeira geração, que se junta a outros grandes 
nomes como Sebastião Rodrigues (1929-1977), José Brandão 
(1944), Sena da Silva (1926-2006) e António Garcia (1925).

Apesar de ainda nesta década se viverem os tempos do Estado 
Novo, como já tínhamos referido anteriormente, os artistas 
deixam de trabalhar exclusivamente sob as ordens de Salazar, 
abraçando novas características formais, novas técnicas e novas 
filosofias aplicadas a este novo ofício, com o intuito não só de 
publicitar bens e serviços, mas também de responder a outros 
problemas da sociedade emergente que estavam a ganhar 
importância, como a concepção de espaços, de identidades 
gráficas, o desenho de mobiliário, exposições mundiais, mas 
acima de tudo, a formação académica e a crítica do Design (20).

Segundo Helena Souto (2001), foi também a partir da década 
dos anos 50, e da emergência da primeira geração de designers, 
que a profissão de designers se implantou e se dignificou no 

[3] t.l.: uma síntese 
do desenho artístico e 
industrial, que consiste num 
esboço gráfico de objectos 
de utilidade e dos seus 
aspectos técnico, comercial 
e artístico



o reflexo das vanguardas do modernismo 
e do pós-modernismo no design portuguÊs

a palavra design e a primeira geração de designers

153

contexto histórico-cultural português, impondo uma consciên-
cia mais clara do papel do design e do designer na sociedade (21). 

Daciano da Costa (1930-2005), foi, em dúvida, uma das persona-
gens mais ilustres do Design da década de 50 do século XX da 
contemporaneidade portuguesa, não só pelas várias áreas em 
que trabalhou, mas também por ter enveredado pelo ensino 
universitário. A sua obra caracterizou-se pela transversalidade 
entre as várias disciplinas do Design (design industrial, de espa-
ços, gráfico e corporativo), e traçou um percurso pela história de 
uma actividade profissional que andou de mão dada com a sua 
evolução teórica e pedagógica. Na área do Design Gráfico, mais 
concretamente (e a que iremos evidenciar), os seus trabalhos 
enveredaram pelo design de selos, cartazes e programas (22). 

Umas décadas mais tarde, mais concretamente na década de 
80, e depois de Daciano da Costa ter consolidadas todas as 
características desta disciplina, o designer liberta-se do funcio-
nalismo e do Modernismo para abraçar o Pós-Modernismo, e 
redescobrir o humor e a liberdade do desenho, mas assumindo 
sem complexos heranças de movimentos e correntes anterio-
res, mantendo-se sempre fiel ao processo criativo que cada 
projecto implicava durante todo o seu percurso até chegar ao 
resultado final.
Tal como outros designers da primeira geração (e que iremos 
abordar a seguir), a sua oportunidade de aprender e conhecer 
os novos movimentos estéticos do Design, de receber as suas 
influências e de desenvolver as suas capacidades nesta arte, 
devem-se ao arquitecto português Frederico George (1915-
1994). Foi no seu atelier que Daciano recebeu as suas influên-
cias baseadas nas vanguardas do De Stijl e do Construtivismo, 
com as suas linguagens geométricas e elementares, e que 
foram transmitidas a Frederico George através dos pedagogos 
da Bauhaus.
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Os trabalhos de Daciano eram o resultado de uma idealização 
dos objectos como uma composição de linhas, superfícies e 
volumes, explorados através dos seus atributos, das suas formas 
e dos seus contrastes entre os materiais que usava—influências 
expressionistas de Kandinsky e do Construtivismo de Moholy 
Naggy (ambos professores da Bauhaus). Segundo autores como 
João Paulo Martins, era tudo pensado cuidadosamente, e todas 
as opções que tomava eram condicionadas, escolhidas e elabo-
radas de acordo com o propósito que o objecto devia ter (outra 
influência da Bauhaus) (23).

Sena da Silva (1926-2001) foi também um discípulo de Frederico 
George e seu colaborador no atelier, tal como Daciano. E falar 
neste designer é, segundo as palavras de Alexandre O’neil 
(1924-1986), evocar uma geração e toda a sua biografia, pois 
Sena da Silva e todos os designers desta primeira geração pro-
curaram explorar incansavelmente e descobrir novos conceitos, 
novas ideias e até novos materiais, de uma forma inconvencio-
nal do ponto de vista artístico, mas que vai sempre buscar refe-
rências ao passado e à tradição Portuguesas.
Tal como Almada Negreiros ou António Soares, também os 
designers desta geração foram artistas transversais e multiface-
tados, um resultado do “estágio” feito no atelier de Frederico 
George, onde consolidavam a aprendizagem de outras pro-
fissões para além da de designer gráfico. Sena da Silva não foi 
excepção: foi designer gráfico, arquitecto, criador de exposições, 
fotógrafo e designer industrial.
Ao observarmos os seus trabalhos ao nível específico do Design 
Gráfico, podemos verificar que alguns dos elementos consti-
tuintes dos seu vocabulário, derivam do contacto com a obra 
gráfica e publicitária do artista principal do movimento Art 
Déco, Cassandre. 
Sena assume alguns dos seus princípios criativos (como a redu-
ção da mensagem a um só elemento e que é colocado ao cen-
tro do cartaz e a redução das formas decorativas ao essencial, 
assim como um certo geometrismo e rigidez das formas), 
e desenvolve-os com um conceito mais contemporâneo. 
Porém, também é possível encontrarmos referências e influên-
cias de outros artistas e escolas, como a Escola Suíça e a sua
tipografia, as revistas italianas Domus e Casabella, os designers 
do Modernismo norte-americanos Charles e Ray Eames, Isamu 
Noguchi, George Nelson, Marcel Breuer, e por último, a 
Bauhaus, através da sua sucessora, a Escola de Ülm.

Outros exemplos do seu trabalho são os cartazes publicitários 
que fez para a Hotchkiss e Berliet Diesel (1947), em que Sena 
utilizou uma ilustração estilizada e simplificada do produto, 
representando-o apenas num só ícone e com uma estética 
ambiciosamente elevada, reduzida ao essencial e com uma 
mensagem clara e concisa. 
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Um outro trabalho é o logótipo para a empresa A.A.Silva/Autosil 
(1947-1959) (que ainda hoje se mantém fiel ao original), e o seu 
respectivo cartaz publicitário. Este último que aliava a tipografia 
à ilustração, recorrendo à caricatura para transmitir a mensagem 
publicitária com um carácter bem humorado. 
Apesar do resultado de todos os seus trabalhos não ter catapul-
tado este designer para uma ribalta imediata ao nível nacional, 
estes agitaram de facto a sociedade portuguesa, ao mesmo 
tempo que reflectiam os ideais basilares do seu contexto e mais 
tarde tiveram o seu efeito, elevando ambos não só ao nível 
nacional, como também internacional (24).

Para além dos movimentos modernistas que chegaram a Portu-
gal através dos pioneiros das artes gráficas e da primeira geração 
de designers, também estes últimos foram responsáveis pela 
introdução da corrente do Pós-Modernismo e das suas filosofias 
no nosso país, e Sena da Silva é um deles.
Porém, o seu carácter inovador é mais visível, segundo as pala-
vras de Christina Brändle, na maneira como este designer 
adaptava a sua personalidade e a sua linguagem tipicamente 
portuguesa às linguagens desses movimentos e correntes in-
ternacionais, resultando em trabalhos impressionantes pela sua 
qualidade, e destaque pela diferença e pela novidade. 

Segundo a professora Helena Barbosa, no artigo História do 
Cartaz Português no século XX, os anos 60 apresentavam uma 
ruptura com as características conceptuais e formas presentes 
na década anterior, um resultado do aparecimento do movi-
mento hippie na cultura dos Estados Unidos e consequente-
mente o movimento Psicadélico nas artes. Ambos os movimen-
tos estavam, de certa forma “associados” pela sua ligação às 
contraculturas, e pelos cartazes psicadélicos que eram criados 
para expressar os propósitos do movimento hippie e de todos 
os seus ideais, com as suas formas distorcidas, cores fortes e 
contrastantes e a ilegibilidade dos textos.
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Em Portugal, este movimento também penetrou na linguagem 
dos seus cartazes. Porém podemos perceber que os designers 
portugueses não absorveram apenas alguns dos elementos 
característicos desta linguagem psicadélica, mas também os 
reinterpretaram “ao jeito português” e ao jeito de cada um e da 
sua linguagem gráfica.

Um dos artistas que destacamos nesta década inovadora é o 
designer Sebastião Rodrigues (1929-1997), que encontrou na 
arte popular portuguesa, um meio para criar a sua linguagem 
visual e um vocabulário gráfico basilar para a interpretação dos
seus trabalhos— recorrendo a referências que estavam presen-
tes em todo o lado, prontas a serem usadas, manipuladas, sub-
vertidas ou valorizadas como um subproduto da cultura nacio-
nal. Sebastião Rodrigues frequentava os museus como se estes 
fossem santuários, pois para ele, a arqueologia e a etnografia 
eram as suas “fontes”  de símbolos, siglas, totems e outros acha-
dos motivadores para os seus trabalhos, que os enriqueciam 
e influenciavam, conferindo-lhes notoriedade, mas também 
identificando-os como parte integrante da tradição cultural 
portuguesa. Estes aspectos também estavam presentes nas 
suas composições tipográficas—feitas quer com caligrafia, quer 
com letras impressas (serifadas ou não)— e que se tornaram 
bastante personalizadas e identificadoras do seu estilo.
A naturalidade cultural que o artista expressava através da capa-
cidade que tinha para ler e entender as mensagens subtis das 
coisas que lhe estavam mais próximas, criava um elo de ligação 
íntimo entre ele e os mestres de todas as épocas artísticas e de 
todo o mundo, o que o prefigurou como um percursor do Pós-
Modernismo em Portugal. 

Segundo Helena Barbosa, apesar de todos os símbolos tradi-
cionais portugueses que a sua linguagem gráfica abrangia, esta 
era simplificada e com formas que pareciam ter sido recortadas 
de forma talentosa— uma das suas características básicas, e 
que o destacava dos restantes designersda época e das suas 
linguagens—, resultando no final em impressões com elemen-
tos sobrepostos, sublinhando os diferentes planos da imagem 
e propondo a ideia de colagens. O seu trabalho primava pelo 
rigor e pelo geometrismo (características basilares), que fun-
cionavam como guias que ajudavam a direccionar, a orientar, a 
organizar e a compor todos os elementos gráficos que Sebas-
tião Rodrigues pretendia inserir nas suas obras (25). 
A fotografia também foi uma arte que esteve presente na sua 
vida e no seu percurso artístico, tendo recorrido aos seus prés-
timos para a manipulação dos processos fotográficos, de uma 
forma criativa. O seu fascínio pela inovação, também foi um 
mote para que o designer experimentasse e tomasse como 
suas as novas tecnologias de impressão, tais como o offset, mas 
sempre sem deixar de recorrer à utilização subtil de recursos 
mais antigos e esquecidos da língua portuguesa. 



o reflexo das vanguardas do modernismo 
e do pós-modernismo no design portuguÊs

a palavra design e a primeira geração de designers

157

Um notável exemplo do seu trabalho foi a revista Almanaque 
(1960) que— tal como a Ilustração Portuguesa e a ABC, haviam 
sido verdadeiros laboratórios para Bernardo Marques e Jorge 
Barradas poderem realizar as suas experiências gráficas na déca-
da de 30—,  mais tarde, depois destes designers e artistas terem 
deixado o seu testemunho nos magazines, foi então a vez de 
Sebastião Rodrigues fazer as suas experiências com novas lin-
guagens, novos estilos e novas técnicas, resultando num 
estilo próprio e inconfundível. A revista Almanaque transformou-
se num autêntico tesouro gráfico, pela diversidade e riqueza
de estilos e pelos elementos distintos que a compunham: o uso 
de velaturas, o uso do lado positivo da imagem, e a duplicação 
ou fragmentação dos elementos visuais, que resultavam no 
enriquecimento de cada edição do Almanaque e na individual-
ização de cada número, mas sempre fiel a um estilo—ao estilo 
de Sebastião Rodrigues (26).
Outra das suas características específicas da sua linguagem 
gráfica foi a valorização das cores, que utilizou quer nas suas 
experiências nos magazines, quer noutros trabalhos que 
realizou— sem ela não teria a mesma definição de inteligibilidade, 
ou a mesma presença, como afirma Fernando Azevedo(1995) 
(27). Essa valorização e aprendizagem da cor e das suas carac-
terísticas, deveram-se aos seus ensinamentos absorvidos das 
linguagens tradicionais e artesanais—uma cor só deve ser usada 
a partir do momento em que sabemos misturá-la (Robim Fior, 
1995) (28).

São todos estes atributos a Sebastião Rodrigues e ao seu percur-
so notável que nos levam a concluir que, este artista absorveu e 
abraçou inúmeros elementos distintos oriundos de vários con-
textos, assim como as experiências que fez ao nível da execução 
técnica. O resultado final é a criação de uma linguagem visual e 
gráfica identitária, assim como uma personagem de destaque 
na comunidade do Design durante os anos em que exerceu a 
sua profissão, assim como uma influência e um ícone para as 
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gerações futuras. Segundo Helena Barbosa (2008), o seu 
discurso passou a ser o discurso do design português, quando 
se quer falar da primeira geração de designers portugueses e 
de toda a inovação e evolução que ocorreu naquela época. É 
impossível não referir, pelo menos o seu nome, ou reconhecer 
algum a das suas obras que fez ao longo dos anos de trabalho 
neste ofício (29).

É importante concluir esta abordagem acerca da da primeira 
geração de designers portugueses, fazendo uma referência 
a uma outra figura importante desta época: António Garcia 
(1925). Mestre que se assume como designer e artista, foi um 
contributo fundamental para a afirmação e consolidação do 
design em Portugal, bem como para a prática do design com uma 
configuração metodológica e conceptual moderna, como afirma 
Bárbara Coutinho (2010), directora do MUDE. Também ele um 
artista transversal e multifacetado, enveredou pelo Design Grá-
fico, de interiores, de equipamento, de mobiliário e ainda pela 
arquitectura, sendo autor de trabalhos como as embalagens de 
cigarros de SG Gigante, de capas de livros como a de The Quiet 
American [4] (1955) de Graham Greene, ou A Farewell Arms [5] 
(1929) de Ernest Hemingway (capas dos livros da colecção Au-
tores Modernos, da Ulisseia), ou como as famosas cadeiras Osaka 
(1970) e diversos stands expositivos.

Aluno autodidacta, como se considera, e privilegiador do de-
senho, foi um artista do quotidiano, pois os seus trabalhos eram 
destinados tanto a elites como às massas, e tinham tanto de 
anónimo (como as capas que fazia para os livros ou as emba-
lagens de cigarros), como de autor (como as peças que produ-
zia para as empresas, apartamentos ou escritórios) (30), e que 
o tornam, segundo Sofia da Costa Pessoa (2010) num artista 
transversal, num “faz tudo” do design. Para além disso, os seus 
ensinamentos não são apenas académicos do Arts and Crafts ou 
dos livros que leu, mas também através da aprendizagem que teve 
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[4] t.l. O Americano Tranquilo

[5] t.l. O Adeus às Armas
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com as pessoas e com as suas experiências de vida,tanto em fábri-
cas e estaleiros, como em viagens que fez pela Europa, Brasil, África 
e Japão (de onde trouxe influências da cultura artística tradicional: 
ambientes, temáticas, caligrafia e ilustração) com o intuito de 
trabalhar ou de promoção do seu trabalho. 
Enquanto designer gráfico, António Garcia procurou sempre a 
qualidade e a inovação para os seus trabalhos, como selos, car-
tazes, logótipos, identidades gráficas, capas de livros e embala-
gens de tabaco, exemplos de onde podemos ver a sua técnica 
de sintetização visual, o domínio da geometria e da utilização 
de cores que fazia parte da sua própria linguagem gráfica, recor-
rendo ainda a um trabalho manual com ilustrações, colagens, 
montagens, fotografias e letras desenhadas ou decalcadas.

Com o reconhecimento do Design a partir da década de 50 
do século XX, o desenvolvimento desta disciplina e da sua 
profissionalização, proporcionou um aumento da solicitação 
de serviços por parte dos designers, para a divulgação de bens 
utilitários e de consumo, actividades de lazer e de turismo, com 
o objectivo de captar a atenção do público, para as novas activi-
dades e bens da era moderna. Desta forma, conseguiu criar um 
elo de ligação entre a publicidade e o público consumidor.
António Garcia foi um dos que contribuiu para o desenvolvi-
mento deste elo de ligação, ao criar cartazes publicitários para 
as actividades turísticas, que se assemelhavam mais a obras 
pictóricas do que a abordagens comerciais simples e tradi-
cionais—uma consequência do uso de símbolos pictóricos e 
da tipografia ecléctica que procurava para tirar partido da sua 
geometria. Estas características demonstram uma abordagem à 
era do Modernismo da primeira metade do século XX, demons-
trando também que Garcia tinha uma abertura a nível cultural
e formal, ambicionando uma procura pela união da estética 
moderna com a tradicional.
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Para Sofia da Costa Pessoa (2010), a colecção de capas que 
Garcia fez, constitui um conjunto diversificado e surpreendente, 
não só pela cor, acuidade simbólica e expressividade, mas também 
pela força da composição e da tipografia, aspectos que encontram 
o pleno equilíbrio e o diálogo entre si, tornando-as verdadeiros 
objectos de deleite estético e muito actuais (31).

Esta primeira geração de designers foi o ponto de partida para 
o reconhecimento e dignificação do Design e da profissão de 
designer em Portugal, assim como a importância do papel que 
ambas desempenham na comunicação e transmissão da men-
sagem para o público. É importante destacar também que são 
alguns destes designers que introduzem o ensino do Design 
em Portugal, como uma disciplina, criando também escolas 
superiores próprias para o ensino adequado da mesma.

E, assumindo esta geração com um ponto de partida para o 
desenvolvimento do Design como disciplina, ofício e arte, surge 
o que podemos apelidar de segunda geração de designers 
portugueses, dos quais destacamos Henrique Cayatte (1957) e 
Francisco Providência (1961). 
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Estes dois designers de reconhecimento ao nível da comuni-
dade artística nacional, para além de serem discípulos das Facul-
dades de Belas Artes de Lisboa e do Porto, assumem ter forma-
ção também noutras áreas, como a Arquitectura e o Design de 
mobiliário. Para além de se encontrarem em plena actividade 
profissional e de gerirem os seus próprios ateliers de design 
(Henrique Cayatte em Lisboa e Francisco Providência no Porto), 
também são professores do ensino superior, como na Faculdade 
de Belas Artes do Porto e na Universidade de Aveiro.

Henrique Cayatte, tal como muitos da sua geração, obteve a 
sua formação frequentando o ensino superior, neste caso, a 
Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e a sua actividade de de-
signer foi-se desenvolvendo através da conjugação várias artes, 
como a Arquitectura (influência do seu pai), a Pintura e o Design 
Gráfico quer apenas porque o fascinavam, quer através dos 
ensinamentos que recebeu a nível académico. 
Mas, tal como o próprio tem vindo a afirmar em entrevistas e 
depoimentos diversos, hoje em dia faz sentido falar apenas em
Design de Comunicação, pois este integra o gráfico e foi a evo-
lução da profissão, das mentalidades e da tecnologia que originou 
esta mutação. O Design de Comunicação inclui todas as variáveis 
do Design Gráfico, embora a inversa não seja verdadeira (Henrique 
Cayatte, 2007). 
Hoje em dia, e segundo o próprio, Design de Comunicação é 
uma denominação com um espectro muito mais alargado do 
que se chamarmos Design Gráfico, pois recorre a um grande 
número de elementos que até então seria impensável uni-los, 
como a imagem fixa e animada, as duas ou três dimensões, o 
som, o texto, a tipografia, a montagem sequencial de imagens,a 
composição, a cor e a forma (32).

De entre todas as áreas que domina, o Design de Comunicação 
é a sua área de eleição, e aquela para a qual tem trabalhado 
mais de onde se destacam o Design Editorial—como o jor-
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nal Público (1990) (do qual foi um dos fundadores) e da revista 
Egoísta —, ilustrações para livros infantis (que o fizeram ganhar 
o Prémio Nacional de Design em 1999)—, de Design de Expo-
sições —como a Liberdade e Cidadania: 100 anos portugueses 
em 1999, e Engenho e Obra, em 2003— (33) e Design de Sinalé-
tica—como a que fez para a Expo ’98 em Lisboa.

Na opinião de Cayatte (2007), não há inovação sem design, nem 
design sem inovação, e para que ambos aconteçam, é necessário 
haver uma preocupação por parte do designer, não só em 
informar, mas também para que essa informação seja legível. 
Ou seja, a figura do designer não deve ofuscar o resultado final 
do seu trabalho, tem mais importância a mensagem que se 
passa para o público do que mostrar quem o faz— o designer 
não tem que estar em primeiro lugar, mas sim o seu conteúdo—, 
uma característica dos designers do Estilo Internacional e da 
Pop Art (34). Segundo este designer, quando, por exemplo, faz 
a paginação de um livro, a sua preocupação é fazer com que 
o seu conteúdo chegue ao consumidor livre de influências e 
pormenores que o associem ao designer criador— ou como o 
próprio afirma, que chegue enxuto e sem ruído (Henrique Cayatte, 
2009)— para que este seja lido pelo consumidor, com gosto e 
conforto (35). 
Numa entrevista proferida no TEDx Lisboa, Cayatte (2010) reforça 
essa ideia ao dizer que o design não é o belo, e que um designer 
procura estudar os problemas existentes na sociedade e tenta en-
contrar soluções para eles, sem que tenham qualquer interferên-
cia que os distraia da mensagem que realmente importa. Assim 
como o nome do designer, ou qualquer outro elemento de sua 
identificação, não tem necessidade de estar presente no resul-
tado final (36).

Ao longo da nossa investigação feita em torno de Henrique 
Cayatte e do seu percurso artístico, fomos contactando com 
algumas das suas obras mais notáveis, e constatámos que se 
estas não estivessem devidamente referenciada e identificadas 
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como sendo da autoria deste designer, nunca teríamos sabido 
tendo apenas como base os nossos conhecimentos adquiridos. 
Apenas temos conhecimento que são da sua autoria, pois 
consultámos alguns sítios da internet que abordam de forma 
breve e sintética a biografia e a sua carreira e apresentam alguns 
exemplos das suas obras mais notáveis, assim como consultámos 
alguma bibliografia referente ao Design nacional e ao próprio 
Henrique Cayatte. Esta situação vem demonstrar uma clara 
influência da impessoalidade do Estilo Internacional e da simpli-
cidade e depuração decorativa das suas composições gráficas, 
sem terem qualquer elemento que se possa associar ao designer, 
mas também da filosofia da Pop Art, que procurava uma arte 
para as massas, sem que fosse necessário atribuir alguma autoria 
ou mérito ao seu criador. 
Assim como os seus antecessores da primeira geração, Cayatte 
também recorre ao uso e exploração de elementos etnográficos
e tradicionais, ao uso da caligrafia— quer em conjunto com a ti-
pografia impressa quer sozinha—, criando uma dimensão narra-
tiva com os seus trabalhos e, por ventura, acrescentando ainda a 
fotografia para dar ainda mais peso e corpo. (37).

Francisco Providência também adquiriu formação académica 
na área do Design de Comunicação na Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto (1985). Segundo o próprio, 
naquela época, enquanto esteve a estudar, os seus professores 
eram maioritariamente pintores de formação (como António 
Modesto e Dário Alves), que também exerciam em simultâneo 
a actividade de designers. 
Como foi apenas a partir dos anos 40 que o Design ganhou 
reconhecimento em Portugal— e sucessivamente o mesmo 
aconteceu à profissão de designer (porém, apenas na década 
seguinte)— com o aparecimento da primeira geração de 
designers, estes fundaram escolas direccionadas especificamen-
te para o ensino e aprendizagem desta disciplina e os seus do-
centes possuíam outras formações académicas, nomeadamen-
te na área da Pintura, Ilustração e Arquitectura.
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Porém com base nos ensinamentos que adquiriram ao longo 
da sua carreira, quer através de influências que vinham do es-
trangeiro (designers, revistas direccionadas para o Design), 
das suas experiências de trabalho em ateliers de arquitectura 
(mas onde também se criavam trabalhos de design), e ainda de 
experiências pioneiras e autodidactas, estes artistas tornaram-
se aptos e qualificados para ensinarem a disciplina de Design 
e todo o seu conceito estético e formal. Providência afirma 
ainda que, a sua aprendizagem ao nível do desenho tipográfico, 
desenvolveu-se durante o período em que prestava alguns 
serviços para o Jornal de Notícias (38).

Para além do Design de Comunicação, o seu trabalho estende-
se a outras áreas de expressão artística que demonstram a glo-
balidade e a diversidade que perseguia, ao mesmo tempo que 
demonstram preocupação em distribuir de forma igual o seu 
talento, a sua capacidade de trabalho e o seu reconhecimento 
pelos resultados obtém, quer seja na criação de uma ilustra-
ção, quer de uma identidade corporativa ou de uma peça de 
mobiliário. Tudo isto vem demostrar que o designer, a partir dos 
anos 50 do século XX teinha de demonstrar que, perante toda a 
ambiguidade de linguagens existentes, o seu objectivo era o de 
procurar interpretar o problema de uma forma estética e encon-
trar uma solução final através da construção do desenho—ca-
racterísticas da filosofia bauhausiana (39).
Na opinião de Heitlinger, o trabalho de Francisco Providência 
tem uma grande proximidade com o Estilo Internacional suíço, 
pois (tal como Cayatte), procura uma eliminação de todos os 
elementos que sejam supérfluos e desnecessários ao resultado 
final, e procura sintetizar a mensagem de forma a que chegue 
ao público sem interferências ou ruídos. O próprio confirma 
quando diz: julgo ter sido influenciado pela escola tipográfica 
alemã e suíça e pela Escola de Ulm (...), (...) mais tarde percebi que 
era muito influenciado por Müller-Brockman; enfim os modernos..., 
referindo--se desta maneira também a Paul Rand, Otto Aicher 
(do qual viu uma exposição sobre pictogramas) e a família 
tipográfica Frutiger (40). 

Através da nossa investigação, podemos constatar que, no âm-
bito da primeira e segunda geração de designers, Paula Scher 
não é citada, referenciada ou assumida por entre esta grupo de 
designers nacionais. No entanto, ao analisarmos algumas das 
suas obras mais conhecidas, os seus percursos artísticos e aca-
démicos, e decompondo a sua linguagem visual concluímos 
que, os designers portugueses partilham algumas das influên-
cias e elementos visuais de correntes e movimentos da era do 
Modernismo, como o Estilo Internacional e a Bauhaus. 
E, tal como Paula Scher, estes designers adoptaram os elemen-
tos com que mais se identificaram para a construção da sua 
linguagem gráfica pessoal.
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No contexto das aceleradas evoluções e transformações a todos 
os níveis em que actualmente vivemos, surge em Portugal uma 
terceira geração de designers com um nível académico mais 
elevado (como mestrados e doutoramentos), alargado a outras 
áreas (em relação à geração antecedente), e com uma dinâmica 
e vontade de divulgar a sua mensagem de forma mais pessoal 
e intervertiva, através dos meios de comunicação, explorando 
as suas possibilidades. O resultado é a sua expansão e reconhe-
cimento ao nível internacional, em países como o Canadá, o 
Japão, ou os Estados Unidos.
Com o grande desenvolvimento ao nível tecnológico, e com os 
novos e renovados meios de comunicação e de transmissão de 
informações, a comunidade de designers nacional, em especial 
das gerações contemporâneas pôde ter acesso a um espectro 
mais alargado de informação, conhecimentos e ensinamentos, 
pois todos esses factores são adjuvantes para que isso aconteça. 
Os intercâmbios entre Portugal e outros países do mundo, feitos 
através de conferências, workshops, da bibliografia (maioritaria-
mente em inglês) que é possível adquirir através da internet 
ou em livrarias nacionais, do programa Erasmus, entre outros, 
também são formas de troca de conhecimentos e um maior 
enriquecimento cultural e pessoal de ambas as partes.

Ainda durante o decorrer do período áureo da segunda gera-
ção de designers em Portugal, surge do outro lado do oceano, 
como já havíamos referido, a corrente do Pós-Modernismo, que 
depois se expande por outros países. À medida que a sociedade 
foi evoluindo, outras filosofias e ideias foram penetrando em 
Portugal, permitindo aos designers poderem conhecê-las, 
contactar com elas em primeira mão e absorver os elementos, 
técnicas e linguagens com que mais se identificassem. 
Mais uma vez, Portugal “atrasou-se” no abraçar desta nova cor-
rente artística e filosófica, apenas tendo acontecido quando 
surgiu a terceira geração de designers. 

Tal como abordámos anteriormente, no percurso histórico do 
Design internacional, o Pós-Modernismo caracteriza-se especial-
mente pela ausência de cânones estéticos e formais rígidos, tal 
como no Modernismo, resultando na criação de obras com um 
carácter mais subjectivo tanto no seu processo criativo como 
na interpretação feita pelo público. E é sob estas circunstâncias 
que destacamos desta terceira geração de designers nacionais 
que abraçou esta corrente, a dupla R2 formada por Lizá Rama-
lho e Artur Rebelo.
Para além da paixão contagiante que ambos nutrem pela pro-
fissão de designer, também são investigadores nessa área [6], 
uma consequência da necessidade que têm em questionarem 
tudo o que os rodeia, usando essas respostas que obtém não 
só para proveito próprio, mas também para transmitir à 
comunidade de designers através de palestras, workshops, ou 
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[6] escrevendo as suas teses 
de mestrado, que concluíram 
em 2007, sobre a imagem da 
identidade visual de 
instituições de arte con-
temporânea (Artur), e sobre 
superfamílias tipográficas 
(Lizá). Actualmente, e segundo 
a nossa investigação, Lizá 
encontra-se a desenvolver a 
sua tese de doutoramento, 
que propõe analisar, discutir 
e reflectir sobre a organização 
da informação e dos recursos 
gráficos.
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inclusive através das suas obras gráficas. 
Desta forma, demonstram à comunidade de designers nacio-
nais e internacionais que se faz bom design em Portugal e que 
se consegue alcançar o público não só mantendo a sua postura 
informativa, mas também comunicando e criando uma relação 
entre a arte e a informação, demonstrando o estatuto de auto-
ria própria e identificando-se nos trabalhos que fazem, não só 
colocando o seu nome neles, mas também colocando um 
pouco de si e das suas vidas (41).

Esse design de autor é possível ser visto em trabalhos como a 
Ermida de Nossa Senhora da Conceição (2008), em que demons-
tram o seu lado contemporâneo misturado com as grandes 
tradições humanistas da Europa com as tradições marcada-
mente mais portuguesas. 
Com a instalação feita para esta capela, Lizá e Artur pretenderam 
despertar sentimentos e emoções nas pessoas, utilizando a 
tipografia como veículo principal e como elo de ligação entre 
a obra e o público. O objectivo deste trabalho foi promover a 
pequena capela construída em1707 [7], e a forma escolhida foi 
através de expressões relacionadas com Deus e que as pessoas 
costumam usar diariamente— como por exemplo Deus nos livre 
dos maus vizinhos na porta, Deus é bom e o diabo não é mau, 
Deus escreve direito por linhas tortas—, compostas com letras 
em caixa alta e sem serifas, e que povoam toda a parede em 
que foram aplicadas. 
As escalas das letras foram modificadas e experimentadas de
forma a criarem ritmos e matizes diferentes com as frases, mos-
trando a intenção que tinham em que as pessoas as fossem 
descobrindo gradualmente, criando ainda mais contacto entre 
a instalação e o público, e consequentemente, atingindo o 
objectivo de promoção da capela.

Até à remoção desta instalação tipográfica (em 2009), podemos 
concluir que estes dois designers fizeram uma intervenção com
uma dimensão quase divina, pois conseguiram reavivar expres-

21
. in

st
al

aç
ão

 Er
m

id
a 

No
ss

a 
Se

nh
or

a 
de

 Fá
tim

a,
 a

te
lie

r R
2 

(2
00

8-
20

09
)

[h
ttp

://
w

w
w

.r2
de

sig
n.

pt
/r

2d
es

ig
n/

no
de

/1
59

]

166

[7] que esta localizada numa 
ruela de Lisboa (Travessa 
Marta Pinto)
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sões e linguagens mortas que actualmente as pessoas dizem 
sem saberem o seu significado original. Muitas dessas expres-
sões actualmente são clichés e vazias do seu significado origi-
nal, transformando este trabalho num desafio para elevar o sig-
nificado da religião através de uma arte mais descomprometida, 
contemporânea e acessível, que através da sua mensagem 
consegue captar a atenção do público que visita a instalação, 
levando-o a identificar-se com ela e a estabelecer uma ligação 
próxima (42). 

Outros locais, como o Museu Berardo em Lisboa (2007), e a 
Casa da Música no Porto (2007) [8], também foram intervencio-
nados por estes designers, mais concretamente no campo da 
sinalética interior, porque constituíam excelentes desafios para 
eles pela concepção atípica que ambos demonstram, pela sua 
simbologia e iconografia (são ambos símbolos que exercem um 
poder urbano e cultural), propondo também novos desafios ao 
próprio utilizador.
Segundo Lizá é importante que haja uma relação entre o espa-
ço e o visitante, assim como uma orientação para que se pos-
sam guiar pelo mesmo enquanto estão no seu interior. E esses 
objectivos são conseguidos através da construção de uma 
narrativa gráfica com conteúdos dos seus próprios percursos 
(voluntariados ou orientados), pela diversidade dos espaços 
e pela esquemática da imagem gráfica que é colocada nas 
intervenções espaciais que fazem—revelando desta forma 
uma nova proposta de orientação através das instalações nas 
paredes e nas portas—que pretende funcionar mais como uma 
busca contínua de trajectos novos, do que como uma fórmula 
ou uma regra de orientação (43). 

Por exemplo, no Museu Berardo, há uma parede com proibi-
ções, em que uma delas é tem a frase: fotografar sem flash!(...). 
E a dupla explica que,(...) os balões ali sugerem uma conversa ani-
mada entre a multidão: é normal ver os visitantes juntarem-se à 
parede para tirarem fotografias. 
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de Percursos Inacabados
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Na Casa da Música o projecto pretende questionar os trajectos 
visuais [do edifício] e propor outras possibilidades. (...) trata-se de 
um projecto inacabado, onde se propõem percursos improváveis e 
por vezes absurdos (Lizá Ramalho, 2007) (44).

Também os cartazes são um exemplo do modo como esta 
dupla consegue provar que estes suportes podem deixar de 
ser caracterizados apenas como simples meios de comunica-
ção com o objectivo de apresentarem apenas o resultado final, 
e serem veículos capazes de influenciar e enriquecer os seus 
conteúdos temáticos e formais, resultando desta forma, numa 
maior capacidade de comunicação e interacção com o público, 
captando a sua atenção e despertando sentimentos e emoções.
Um exemplo disso é o cartaz I Love Távora (2006), em que con-
seguem “casar” o Design com a Arquitectura e os seus vocabu-
lários através de elementos tipográficos—caracteres, acentos, 
barras de espacejamento, entre outros—para preencher uma 
grande mancha de cartaz, criando uma planta imaginária da 
cidade, e simultaneamente um coração, fazendo uma ligação 
com o título do cartaz (45). 
Este cartaz demonstra ainda, como a tipografia é um elemento 
importante para os seus trabalhos, e que está sempre presente, 
adquirindo o estatuto de imagem que deixa de ser lida para ser 
vista, tal como Paula Scher faz nos seus cartazes: The types used 
spontaneously take part of this hullaballo, which turns the tiniest 
character into an image [4] (46). Ao se apresentarem com as suas 
formas expandidas, esticadas e até viradas ao contrário, os carac-
teres adquirem um estatuto de imagem gráfica, que valem aos 
seus designers criadores prémios de design e reconhecimento 
por serem um dos mais prolíficos e surpreendentes ateliers de 
design de comunicação portuguesa da actualidade (47).
É por fim, depois de feita esta análise e abordagem ao contexto 
do Design português, em especial desta dupla e dos seus tra-
balhos, que iremos ensaiar uma conclusão.  
Podemos desta forma, concluir que, as filosofias e linguagens 
visuais de Lizá e Artur se assemelham às da designer Paula Scher, 
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[4] t.l.: os tipos utilizados de 
forma espontânea, tomam 
parte nesta amálgama, 
transformando qualquer 
caractére numa imagem
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assim como a sua transversalidade assumida em várias áreas das 
Artes e do Design— cartazes, livros, catálogos, identidades gráfi-
cas, Arquitectura, Ilustração, entre outros. Também a tipografia e 
a sua manipulação são um elemento que têm em comum, pois 
procuram através dela, criar imagens e transmitir a sua mensa-
gem de uma forma expressiva ao seu público, tornando-a desta 
forma, na personagem principal das suas obras.

Tal como já tinha sido referido anteriormente, desde 2007 que 
Lizá e Artur são membros da AGI, e em 2010 foram os anfitriões 
para o primeiro AGI Open 2010 e para o seu ciclo  de conferên-
cias, que teve lugar na Casa da Música, na cidade do Porto. 
Numa entrevista realizada via email, Lizá e Artur (2011) afirmam 
que conhecem a designer Paula Scher pelo contacto que tive-
ram com ela no AGI Open, mas também porque nos tempos de 
faculdade já era uma referência para ambos: era uma das nossas 
referências quando estudávamos na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, e o seu trabalho ao nível da tipografia, e a 
sua relação com a imagem influenciou-nos especialmente (48). 

Deste modo, e tal como Paula Scher criou e moldou a sua 
linguagem ao longo do seu percurso artístico, absorvendo e 
abraçando tudo o que estava à sua volta e as correntes artísticas 
com que mais se identificava (e os seus elementos gráficos), re-
sultando numa linguagem única ao “estilo de Paula Scher”, tam-
bém estes dois designers demonstram a ambição em querer 
seguir a mesma filosofia. Tal pode ser constatado na integração 
que fazem de vários movimentos e correntes artísticas e dos 
seus elementos gráficos, em conjunto com objectos do quotidi-
ano e das suas colecções de objectos (caixas, brinquedos, 
postais, etc), na sua linguagem, em conjunto com a personali-
dade e a linguagem gráfica que cada um possui. O resultado 
final são trabalhos com várias influências, mas com uma lingua-
gem que sabemos à partida que pertence a estes dois design-
ers e artistas (49).
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Propomo-nos neste capítulo, ensaiar de forma breve a análise 
iconológica de três obras de Paula Scher, por forma a estabel-
ecermos uma comparação com três trabalhos produzidos por 
outros tantos ateliers nacionais. Com esta proposta de aborda-
gem, pretendemos averiguar e entender se existe uma influên-
cia directa ou indirecta da designer Paula Scher, ao nível da 
produção cultural e visual portuguesa contemporânea. Se, por 
ventura,  esta relação não se estabelecer ao nível das imagens, e 
recorrendo à metodologia de Erwin Panofsky (1892-1968), será 
que pode-mos concluir que existe um desconhecimento selec-
tivo e consciente desta autora e das suas correntes estéticas?

É importante para esta dissertação, poder integrar esta aborda-
gem no seu conteúdo, por diversos motivos.  Em primeiro lugar, 
porque há uma escassez acentuada de informação sobre o de-
sign português, o seu período histórico e os principais designers 
que contribuíram para o seu desenvolvimento, o que conse-
quentemente “obriga” a que seja feita uma procura desse tipo 
de informação através de outros métodos, por forma a abrirmos 
outras portas sobre esta temática.
Em segundo lugar, porque esta abordagem é uma forma de po-
dermos complementar a investigação teórica que fizemos e os 
resultados que conseguimos obter, assim como também é uma 
ajuda para tecermos as conclusões finais da questão de investi-
gação e dos objectivos a que nos propusemos responder.

Em Estudos da Iconologia (1995), Erwin Panofsky faz a distinção 
entre iconologia e iconografia. Por iconologia entende-se ser o 
estudo do significado e da forma, enquanto que, por iconologia, 
entende-se ser o estudo da temática, ou dos assuntos presentes 
nas obras de arte. Quando pretendemos analisar qualquer obra 
de arte, temos de ter em conta estas duas metodologias, que o 
autor demonstra na sua obram segundo três níveis. 

O primeiro nível diz respeito à abordagem iconográfica, ou seja 
ao conteúdo temático natural, que se caracteriza pela percep-
ção da obra na sua forma mais pura, sem qualquer conhecimen-
to ou contextualização cultural: as linhas, as formas, as cores, 
as pessoas e/ou objectos presentes na composição. O autor 
apelida ainda este primeiro nível de abordagem pré-iconográfi-
ca da obra de arte.
O segundo nível insere-se também no mesmo âmbito, dizendo 
respeito ao conteúdo secundário ou convencional. O autor 
apelida este nível de análise iconográfica no seu sentido mais 
estrito. Neste nível, a abordagem feita à obra de arte combina os 
motivos artísticos com a temática e com os conceitos presentes, 
ou seja, é feita uma identificação mais precisa de todos os ele-
mentos constituintes, por forma a compreendermos um pouco 
da história da obra de arte, as suas personagens intervenientes e 
os objectos também fazem parte.
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O terceiro e último nível diz respeito ao significado intrínseco 
do conteúdo, ou seja, é a análise iconológica à obra de arte 
no seu sentido mais profundo. O autor explica que, quando 
alcançamos este nível mais profundo de análise, pretende-se 
que adquiramos um grande conhecimento de toda a história 
da obra a que nos propomos analisar, desde o motivo da sua 
concepção até ao resultado final.

A abordagem iconológica pressupõe um desmembrar da his-
tória da obra, das identificação das personagens e das relações 
entre elas, do ambiente onde se inserem, dos objectos que 
envergam, e das atitudes e sentimentos que demonstram. 
Desta forma pretendemos obter uma explicação e a com-
preensão dos motivos que conduziram o artista a produzir a 
obra de arte, e o contexto histórico-cultural onde se insere. Esta 
abordagem tripartida, apesar de ter sido originalmente criada 
com o intuito de analisar as obras de arte do Renascimento, é 
um método que se aplica à análise e compreensão de qualquer 
obra de arte, criada em qualquer período ou forma artística.
Neste caso, as três obras de arte que escolhemos para a nossa 
análise são um dos cartazes para o musical Bring in ‘Da Noise 
Bring In ‘Da Funk, um dos cartazes para o festival Shakespeare 
in the Park, e a sinalética que fez para o edíficio da Bloomberg, 
todos destinados à cidade de Nova Iorque.

A primeira obra que escolhemos é o cartaz Bring in ‘Da Noise 
Bring In ‘Da Funk, que foi feito para o musical com o mesmo
nome. Esta peça esteve em cena numa das salas do Public 
Theater em Nova Iorque, entre 1995 e 1996, tal como havia sido 
referenciada no capítulo anterior. O cartaz criado para esta peça 
promove uma nova abordagem gráfica tanto para este suporte 
como para a própria publicidade que se fazia para as peças de 
teatro

A segunda obra escolhida, também ela um cartaz foi criada 
com o objectivo de promover as peças Hamlet e Hair que inte-
gravam o festival anual Shakespeare in The Park (Nova Iorque), 
no ano de 2008. Este cartaz demons-tra uma preocupação da 
designer em unir a linguagem e os elementos que utilizou para 
compor o cartaz, com a sua temática. Porém, nunca deixando 
de se manter fiel ao seu estilo e à sua linguagem própria.

A terceira e última obra que escolhemos para analisar, pertence 
a uma outra arte de eleição para esta designer, que é o design 
de espaços, onde incluímos a sinalética.  Neste exemplo iremos 
demonstrar como conseguiu transformar o Edifício Bloomberg 
(2005) numa tela, onde aplicou a sua tipografia em grandes 
escalas, envolvendo a estrutura do mesmo e as pessoas que 
nele passam.Com esta sua abordagem, conseguiu que todo 
o edifício ficasse mais expressivo, dinâmico e agradável, mas 
sempre mantendo o carácter informativo que um sistema de 
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sinalética deve manter.

As três obras nacionais que escolhemos para a nossa aborda-
gem, provém de diferentes ateliers e os seus respectivos design-
ers. Desta forma, para além de darmos a conhecer os vários 
ateliers e os seus designers, demonstramos que (para além dos 
exemplos que demonstrámos no capítulo anterior,) ainda há 
mais profissionais que nos despertaram a nossa atenção por 
terem uma linguagem semelhante à de Paula Scher, e um 
carácter inovador expresso nos seus trabalhos.

O primeiro trabalho é um cartazes feito pelo atelier Martino & 
Jaña. Este atelier nasceu no ano de 2000 e tem a sua sede na 
cidade do Porto. 
A obra pertence a uma série de cartazes, criada para o Gui-
marães Jazz Fest no ano de 2009, um evento musical que teve 
lugar no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães.

O segundo trabalho, descoberto por nós recentemente (Setem-
bro de 2011), foi feito pelo atelier +2 designers, sediado em 
Lisboa. De entre a sua lista de parceiros, destacamos a trans-
portadora nacional TAP, para a qual criam, mensalmente, uma 
capa da sua revista, UP, que destaca um destino de voo que esta 
companhia tem ao seu dispor.

A terceira obra é o cartaz criado para o recente festival de cin-
ema independente, o Indie Lisboa’11. Este cartaz não possuí uma 
autoria assumida, pelo que podemos nós assumir que tenha 
sido feito pelo departamento criativo deste festival.

Por último, iremos abordar o sistema de sinalética criado pelo 
atelier R2 para o Museu Colecção Berardo em Lisboa, no ano de 
2007. Como já referimos anteriormente, este atelier foi fundado 
por Lizá Ramalho e Artur Rebelo no ano de 1995, e tem a sua 
sede na cidade de Porto.
O Museu Colecção Berardo está instalado no Centro Cultural 
de Belém e alberga exposições temporárias dos mais variados 
movimentos artísticos que fazem parte do universo cultural, as-
sim como também possui uma colecção permanente (1).
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Começando pelo cartaz de Paula Scher, este foi produzido no 
ano de 1995, ano em que já era sócia da Pentagram, e foi feito 
sob a política do trabalho pro bono que esta empresa assume 
desde a sua fundação.

A peça de teatro Bring In ‘Da Noise Bring In ‘Da Funk  foi uma 
produção musical do encenador Savion Glover, que esteve 
em cena numa das salas do Public Theater continuando até ao 
ano de 1996, mas na Broadway. Paula Scher criou uma série de 
cartazes para esta peça (o primeiro trabalho que fez para esta 
instituição), assim como criou a identidade para a instituição que 
a albergou o Public Theater.
Neste ensaio a uma abordagem iconológica e comparativa 
iremos apenas destacar o cartaz que teve mais impacto na vida 
cultural de Nova Iorque naquela época, que mantém ainda hoje 
a sua expressividade e a sua capacidade de despertar a atenção 
dos designers, críticos e teóricos, com o estatuto de obra de arte 
da autoria de Paula Scher. 
Esta produção era uma adaptação para uma revista musical, que 
retratava a história da escravidão negra, desde a antiguidade 
até aos dias de hoje, através de ritmos musicas do Hip-Hop e do 
Funk. Para a criação desta série de cartazes, e tal como havíamos 
referido anteriormente Paula Scher baseou-se nesses mesmos 
ritmos musicais e em todos os seus aspectos e, através da tipo-
grafia (elemento principal da sua linguagem gráfica) conseguiu 
transmitir essa musicalidade, esses ritmos captando a atenção 
do público e transmitindo a mensagem que se pretendia— a 
publicidade ao espectáculo.

Tendo em conta todas as influências que Paula Scher integrava 
e assumia na sua linguagem gráfica podemos afirmar que, este 
cartaz foi criado sob influências do estilo ecléctico Vitoriano, do 
Futurismo e do Dadaismo.
Tal como foi abordado ao longo do capítulo dedicado à pano-
râmica histórica do Design Gráfico internacional e às influências 
que os movimentos/correntes que Paula Scher abraçou para a 
sua linguagem gráfica, uma característica base comum a todas 
elas é o uso da tipografia, assim como a manipulação e explora-
ção das suas formas e características até à exaustão. Desta forma, 
obtém uma composição tipográfica que se assume como uma 
imagem pictórica, que pode ser tanto vista como lida, apresen-
tando sempre uma grande expressividade estética— e é isso 
que transforma os trabalhos de Paula Scher em obras de arte, e a 
própria autor numa artista transversal, completa e um ícone do 
design gráfico americano.

O cartaz é composto por uma imagem a preto e branco de um 
dos bailarinos a dançar, sendo que o restante espaço livre foi 
preenchido com todas as informações sobre a peça e sobre o 
teatro de uma forma ritmada, como se estivessem a acompanhar 
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o bailarino na sua dança. As palavras à sua volta estão compos-
tas com letras sem serifas, expandidas ou condensadas, com 
vários tamanhos e (tal como no estilo vitoriano), preenchem 
todos os espaços livres, “espremendo-se” e mudando o seu 
tamanho até se encaixarem à volta do bailarino e dentro do 
próprio cartaz.
A cor das letras é predominantemente preta, contrastando com 
o fundo amarelo [1], chamando ainda mais à atenção para toda 
a composição ritmada do cartaz, fazendo alusão à própria mu-
sicalidade da peça. A cor vermelha também está presente, pela 
sua dupla simbologia: em primeiro lugar, porque é a cor dos 
tokens, usados para identificar as salas de espectáculos do The 
Public Theater; em segundo lugar, porque é também uma cor 
característica de todos os movimentos artísticos dos quais Paula 
Scher foi retirar influências para a criação do cartaz.

A paleta de cores foi reduzida propositadamente devido a dois 
factores: o primeiro relacionado com a transmissão da mensa-
gem, evitando que o público se distraísse com elementos su-
pérfluos, assim como o destaque da imagem tipográfica criada; 
o segundo factor estava relacionado com o reduzido orçamento 
que Paula Scher possuía para criar os cartazes para esta peça 
musical, pois este também tinha de implicar a sua produção em 
grande quantidade e a sua distribuição pela cidade, ao invés de 
ser apenas no próprio teatro.

[1]que assumimos ter sido 
escolhido não só pela sua pos-
sível relação com a temática 
do musical, mas também pelo 
contraste e o impacto que 
causa no espectador e pela 
sua simbologia (associado 
à libertação, mas também à 
discriminação.
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O cartaz feito pelo atelier Martino & Jaña para o Guimarães Jazz 
Fest de 2009, também pertence a uma série de cartazes criados 
especialmente para o evento anual no âmbito da música Jazz 
que se realiza no Centro Cultural Vila Flor. Neste cartaz, estão 
presentes de uma forma demasiado óbvia, influências do Dada-
ísmo e do Futurismo.

Ao contrário do cartaz de Paula Scher, (que é completamente 
preenchido por tipografia rígida, apesar da manipulação feita), 
o cartaz português é muito mais orgânico, pois recorre ao uso 
da caligrafia, como se as palavras tivessem sido pintadas à mão 
com tinta e pincel, destacando-se da restante composição de 
cor preta. 
Olhando atentamente, podemos ver que a própria imagem que
preenche o cartaz parece uma mistura de fotografia com pin-
tura, pois uma parte está bem bem definida enquanto que a 
outra parte parece ter sido pintada a aguarela, pois tem zonas
com manchas de tinta que se vão diluindo ao longo do car-
taz— dando a ideia que não se sabe onde começa e onde 
acaba a realidade da imagem. As palavras não preenchem todo 
o espaço, como no cartaz de Paula Scher, mas apenas saem 
do contrabaixo, com se o músico estivesse a dedilhar notas no 
instrumento e a sua melodia pudesse ser vista a sair dele. O uso 
do preto e do branco cria uma relação mais intimista e para não 
distrair o espectador das sensações que as imagens transmitem.
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Apesar de a paleta de cores não ser muito vasta, a sua com-
ponente gráfica e todos os seus elementos fortes, ritmados, 
provocatórios e apelativos fazem com que o público se centre 
neles e os interprete, que olhe para eles e sinta a música que 
transmitem através das palavras e das suas formas. 
É esse o grande objectivo, e que nós assumimos ter sido cum-
prido na perfeição em ambas as obras.

Por último, analisamos a capa da revista UP.
Segundo o artigo Design nosso de cada dia, publicado recente-
mente pelo suplemento Pública (setembro de 2011), esta capa 
é o exemplo de uma série de revistas que foram, e continuam 
a ser, produzidas para a companhia aérea TAP, com o objectivo 
principal de promover, mensalmente, um destino de voo que 
esta transportadora oferece. 
De acordo com o destino escolhido para esse mês, a dupla de
designers tinha de criar uma capa que contivesse os seus ele-
mentos icónicos e repre-sentativos, por forma rapidamente 
identificado pelo público, ou, caso não fosse conhecido, ser 
apresentado de forma breve, mas acertiva. Desta forma, tendo 
em conta que a temática deste número era a cidade de Nova 
Iorque e sendo Paula Scher e as suas obras ícones culturais 
desta cidade, toda a capa tem referências assumidas desta 
designer e da sua linguagem visual, assim como do cartaz de 
referência que fez para musical Bring In ‘Da Noise Bring In ‘Da 
Funk, referido anteriormente.

Apesar de, neste caso, a temática desta capa não ser a mesma 
que está presente no cartaz de Scher, esta vai reflectir as
mesmas influências/referências da designer e da sua obra, tal
como sugere a colocação de uma fotografia ao centro da pá-
gina, e que depois é contornada com a tipografia expressiva, 
preenchendo metado layout. Tal como no cartaz de Scher, a 
tipografia, que contém informações sobre as temáticas princi-
pais deste número, estão compostas com tamanhos e pesos 
diferentes, evidenciando os títulos e os artigos que merecem 
mais destaque na sua leitura.

O tipo de letra, tal como os que Scher utiliza no seu cartaz, tem 
uma altura superior à sua largura, característica representativa 
da altura exagerada e da magnitude dos prédios da cidade de
Nova Iorque, os quais são também uma influência para a 
designer. Neste caso, reina alguma sobriedade e simplicidade 
na metade inferior da capa, contrariamente ao caos tipográfico 
com influências construtivistas, dadaístas e do Estilo Vitoriano 
que predominam na metade superior e contornam a fotografia, 
uma característica que não é completamente semelhante ao 
cartaz de Scher, assim como a utilização da cor. A paleta foi re-
duzida apenas ao vermelho e ao preto das letras, que contrasta 
com o fundo branco de forma marcada e forte.
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Como referimos anteriormente, apesar de não partilharem a 
mesma temática, o musical, os diferentes pesos e tamanhos 
das letras, assim como a forma como estão compostos na capa, 
conferem movimento, dinamismo e força a toda a capa, essas 
sim, características bem marcadas e assumidas da linguagem 
de Paula Scher.

Nestes três cartazes “reina” a liberdade das letras e das pala-
vras, mesmo que a a tipografia tenha um carácter mais rígido 
ou uma caligrafia mais orgânica, pois esta torna-se dinâmica 
através das variações das letras. Todos assumem uma imagem 
como complemento gráfico do cartaz, criando uma harmonia e 
uma coerência entre os dois elementos. 
O resultado final é uma completa e plena transmissão da men-
sagem pretendida, o que corresponde ao propósito inicial para 
o qual foi criado. Porém, para que o suporte gráfico desempe-
nhe na perfeição o seu papel de veículo transmissor de informa-
ção, precisa que também desperte sensações e sentimentos no 
público ligados com a temática em causa, que neste caso é a 
música. Desta forma, cria-se uma relação entre o espectador e o 
suporte, que resulta numa apreciação do mesmo pela sua parte 
estética, mas também uma preocupação em compreender a 
mensagem que transmite. Apenas faz sentido compreender a 
mensagem se o veículo transmissor de informação for apelativo 
ao público e o fizer centrar todas as atenções para si próprio, e 
estes três suportes fizeram-no na perfeição (2).
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O cartaz de Paula Scher, faz parte de uma longa parceria com o 
Public Theater e o seu festival Shakesperare in the Park que, anual-
mente tem lugar no Central Park em Nova Iorque.
Para além das influências óbvias do Construtivismo e do movi-
mento De Stijl (pelos ângulos de 45 graus que as palavras fazem 
e pela depuração e simplicidade das composições gráficas), é 
também possível vislumbrarmos nele algumas influências do 
movimento Psicadélico, nomeadamente no uso de cores vi-
brantes, como o verde e o rosa, que contrastam com os restan-
tes elementos mais simples e discretos.

Nos blocos tipográficos que compõem o cartaz, podemos ver 
que Scher se preocupou em hierarquizar os elementos textuais 
por importância, como se estivesse a “ensinar” o espectador, a 
explicar-lhe o que é que devia ler primeiro, mas ao mesmo tem-
po destaca os nomes das peças de teatro, pois são os elementos 
que mais importância têm para o público— uma característica 
do Dadaismo, que recorria à utilização de vários tamanhos das 
letras para compor o mesmo trabalho (e até o estilo Vitoriano, 
mas de uma forma mais rígida).

Podemos também observar que, ao contrário do cartaz Bring In 
‘Da Noise Bring in ‘Da Funk (em que toda a informação é usada 
para preencher o cartaz e criar uma imagem pictórica com uma
dinâmica associada à música), neste cartaz a abordagem é com-
pletamente oposta— apresenta-se mais simples, limpa e Scher 
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apenas põe a informação principal no centro do cartaz, deixando 
a restante no topo do cartaz com um tamanho mais reduzido 
para não interferir na sua estética, também esta bem arranjada 
e com uma apresentação limpa e simples.

No cartaz feito para o festival Indie Lisboa’11 [2], é possível desta-
carmos (tal como no cartaz anterior) influências do Construti-
vismo e do movimento De Stijl na depuração visual do cartaz, 
pois não contém quaisquer elementos decorativos em excesso. 
No entanto, e mais uma vez, a tipografia desempenha o papel 
principal de elemento informativo e pictórico, encontrando-se 
centrada e a formar ângulos de 45 graus, contrastando com 
o fundo que, neste exemplo escolhido, é verde [3]. Podemos 
assumir que, de certa forma, também existe uma influência do 
movimento Psicadélico, pelo simples facto da paleta de cores 
vibrante que, enquadrada neste contexto, permite um forte 
contraste com a tipografia tornam-se bastante chamativos para 
o público, onde quer que fossem colocados.

O fundo do cartaz apresenta uma “sujidade”, assumindo talvez 
uma associação mundo do cinema independente, e a tipografia 
de cor branca contrastante “obedece” à liberdade das palavras 
que os movimentos (e os artistas) Dadaistas e Futuristas defen-
diam. Porém, este cartaz ainda vai mais longe, e apresenta as 
palavras compostas com letras serifadas e não serifadas. 
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[2]criado propositadamente 
para este evento anual de 
cinema em Lisboa

[3]nas outras duas versões cria-
das deste cartaz, as cores uti-
lizadas são o rosa e o amarelo



análise iconológica 
e comparativa 181

O resultado final é uma composição com impacto e dinamis-
mo, que transmite emoções ao espectador e os desafia a irem 
ao festival. As imagens são pequenas ilustrações que comple-
mentam a decoração tipográfica, mas têm menos importância 
que os restantes elementos.

Em ambos os cartazes, a tipografia assume um papel princi-
pal e propositado de informar o espectador, mas também de 
criar uma imagem pictórica, “obrigando” o espectador a parar 
para interpretar a imagem e a interagir com ela. As cores e as 
hierarquização dos tamanhos das palavras, ajudam a criar um 
dinamismo, quebrando com a rigidez da linguagem do movi-
mento De Stijl e do Construtivismo que foram adoptadas para 
estes trabalhos (3).
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Tal como havíamos referido anteriormente, Paula Scher envere-
dou por outras áreas para além do Design Gráfico, nas quais 
conseguiu adaptar a sua linguagem expressiva com uma liga-
ção à tipografia e a todos os suportes (desde cartazes a edifí-
cios), promovendo, deste modo o despertar sensações e emo-
ções nas pessoas, ao mesmo tempo que as envolve nas suas 
obras. O exemplo escolhido é o edifício-sede da Bloomberg em 
Nova Iorque [4], para o qual Paula Scher criou a sua identidade 
visual e o seu sistema de sinalética (entre outros elementos 
gráficos e interactivos dentro do edifício).

Ao olharmos para imagem, podemos ver uma harmonia do 
número com as paredes para onde se expandiu e se envolveu. 
Este é um dos exemplos que demonstra como Paula Scher con-
segue transformar um edifício numa obra de arte, recorrendo 
à sua linguagem visual tão pessoal e expressiva, e recorrendo 
apenas à tipografia, mais uma vez com o objectivo de ser lida e 
apreciada do ponto de vista estético.

Este exemplo explora a tipografia até ao limite da arquitectura, 
envolvendo as linhas que compõem os números com as pare-
des e todos os seus cantos e esquinas, mas sempre com a preo-
cupação de tornar a mensagem visível e legível e envolvendo e 
interagindo com o público, como se se estivesse a entrar num 
outro mundo. Em todos os andares o número correspondente 
está explorado de uma maneira diferente na arquitectura, assim 
como no interior dos pisos, este aparece em três dimensões, e 
feito com um material sólido, mas sem perder a expressividade 
e a assinatura desta designer.
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[4] uma empresa privada e um 
dos principais distribuidores 
de informação para o mercado 
financeiro a nível mundial
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No Museu Berardo em Lisboa, apesar de não ser uma obra tão 
mediática, tão óbvia e identificativa da autoria dos seus criado-
res, podemos assumir que, só poderia ser atribuída a designers 
de uma geração contemporânea e ligada aos movimentos 
artísticos mais recentes. E os designers que mais assumem esse 
carácter são a dupla R2— Lizá Ramalho e Artur Rebelo.

Para este trabalho, apesar de constatarmos que a tipografia não 
foi muito explorada (tal como fez Paula Scher), esta sinalética 
também está colocada nas paredes, e também se molda às mes-
mas para criar dinamismo e “obrigar” as pessoas a descobrirem 
as formas e os caminhos que elas sugerem.
Para além desse pormenor, ainda há outro, que é o interior dos 
números estar todo preenchido com palavras (com diferentes 
tamanhos e pesos), a que se acrescentam cores vibrantes e 
vivas que, contrastando com o branco, enfatizam ainda mais o 
número e chamam mais à atenção do público.

Tal como Paula Scher, esta obra assume influências pós-moder-
nistas, sendo o Design Gráfico elevado a outro patamar. A tipo-
grafia deixa de estar confinada ao suporte gráfico do cartaz e 
adapta-se a outros contextos e outros suportes.
Também estão presentes influências Futuristas e Dadaistas pela 
liberdade das palavras, da sua manipulação e exploração a níveis 
pouco convencionais. No exemplo do Museu Colecção Berardo, 
podemos ver a influência psicadélica nas cores vibrantes que a 
dupla R2 usou para a sua sinalética (3).
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Com base na análise e comparação destes três conjuntos de 
obras, e nos resultados que obtivemos, podemos concluir que, 
de uma forma consciente ou inconsciente, os ateliers nacionais 
e os seus designers partilham as mesmas influências e referên-
cias artísticas que Paula Scher recorreu para a criação das suas 
obras.
Para além das referidas influências dos movimentos do Moder-
nismo da primeira metade do século XX, também podemos 
visualizar e assumir que estão presentes influências do Pós-Mo-
dernismo, nomeadamente no sistema de sinalética projectado 
pelo atelier R2, pois é um trabalho transversal (engloba o design 
gráfico com o design de espaços e a arquitectura) e que não se 
rege por nenhuma ideologia estética. 
A dupla +2 designers, também se enquadra nesta corrente con-
temporânea, pois demonstra uma versatilidade na composição 
apresentação das capas da revista UP, reinventando-se a si mes-
mos e à revista, todos os meses, consoante o destino escolhido.

Depois de feita uma breve pesquisa sobre o contexto histórico 
do Design português, e observando estas obras nacionais por 
nós escolhidas, pode-mos concluir que os designers apenas 
retiraram os elementos das linguagens gráficas com que mais 
se identificavam e misturaram-nos com as suas influências e 
com a sua linguagem pessoal, por forma a encontrarem uma 
solução para a criação desta obra.

Como já tinha sido referido no capítulo anterior, a dupla R2 par-
tilha de uma abordagem semelhante à da designer Paula Scher. 
Porém a sua linguagem permanece fiel a todas as referências e 
influências que ambos foram abraçando ao longo da sua car-
reira. Ao olharmos para esta obra contemporânea de sinalética, 
e tendo em consideração outras obras da autoria destes 
designers, podemos concluir que o elemento principal da sua 
linguagem é a tipografia. Sem estarem relacionados entre si, os 
três trabalhos exploram a tipografia a seu favor e a favor do con-
texto das obras aqui apresentadas. 
O atelier +2 designers também apresenta uma abordagem se-
melhante à de Paula Scher, na forma como criou a capa respec-
tivamente à cidade de Nova Iorque, e que os próprios assumem 
ter como influência. Apesar de termos apenas feito a compara-
ção entre esta capa em específico e o cartaz de Paula Scher, as 
restantes capas que esta dupla criou, também apresentam al-
gumas influências desta designer, nomeadamente ao nível da 
manipulação tipográfica.

Nos três casos, a tipografia assume o papel de elemento infor-
mativo, mas também de imagem, com o objectivo de ser vista 
e apreciada pelo público, ao mesmo tempo que desperta emo-
ções e sensações nas pessoas (sem ser necessário recorrerem a 
uma fotografia ou a uma ilustração que se destaque dos restan-
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tes elementos). Nestes trabalhos, a tipografia sobrepõem-se a 
qualquer outro elemento que esteja presente, e ganha força e 
expressividade na forma como foi trabalhada.

Podemos ainda concluir que, de uma forma geral, no contexto 
português, o trabalho do designer deixou de estar confinado 
às ideologias convencionais e tradicionais, que anteriormente 
haviam sido impostas e que se enraizaram profundamente no 
contexto cultural e no Design Gráfico do nosso país. O que si-
gnifica que, apesar de ainda existir uma mentalidade um 
pouco ligada à tradição artística portuguesa, esta vai evolu-
indo e adaptando-se, de forma contemporânea, às novas 
tecnologias, filosofias sociais e políticas, e aos ideais da actuali-
dade/contemporaneidade. Desta forma, o Design Gráfico vai 
(felizmente) dando passos em frente na evolução da cultura 
artística nacional, conjugando elementos distintos do novo e 
do antigo, demonstrando à sociedade os resultados positivos 
e frutíferos dessas experiências.
Um outro resultado positivo, é a multiplicidade de novas liga-
ções que se estabelecem com o público ao nível das emoções 
e das sensações, promovendo também uma maior abertura 
da mentalidade da sociedade portuguesa, perante todas as 
inovações que os designers nela procuram implementar.

Os designers gráficos portugueses afirmam não conhecer (ou 
dizer que não conhecem) Paula Scher, nem que são influen-
ciados pela sua linguagem, mas olhando para estes exemplos 
anteriores, é obvio que partilham as mesmas influências e que 
abraçaram os mesmos movimentos artísticos de correntes 
anteriores e que, de forma consciente ou não, “piscam o olho” 
à obra da autora.
Tal como Paula Scher, criaram uma linguagem própria que an-
seiam transmitir ao público através das suas obras, por forma a 
estabelecerem uma comunicação com o mesmo, e a obterem 
a sua aceitação e reciprocidade. 

análise iconológica 
e comparativa 185





187

Tendo como base a questão de investigação e todos os objecti-
vos a que nos propusemos analisar e responder nesta disserta-
ção, iremos proceder ao ensaio de uma conclusão final, assu-
mindo como pilares de sustentação toda a investigação que 
fizemos sobre as temáticas anteriormente abordadas.

A nossa questão de investigação surgiu com o pretexto do en-
tendimento da obra de Paula Scher e do seu estatuto de referên-
cia na cultura visual contemporânea, bem como uma influência 
enquanto artista transversal entre as várias formas de arte que 
pratica, da qual destacamos o Design Gráfico, aliás, área da sua 
formação académica.
Será Paula Scher uma influência na cultura visual actual en-
quanto designer transversal entre as várias artes? é a questão 
que serve de mote para uma abordagem analítica acerca do 
Design Gráfico num aspecto mais global e internacional, bem 
como num contexto mais específico, o português.
Com base nos conhecimentos adquiridos e na nossa cultura ao 
nível do Design e das Artes concluímos que, Paula Scher tem 
um reconhecimento e influência muito maior ao nível interna-
cional do que em Portugal. Iremos tentar ensaiar/comprovar e 
confirmar esta afirmação confrontando-a com toda a informação 
analisada e recolhida, que serviu de base para a redacção da 
nossa dissertação.

O seu percurso notável e todos os seus contributos para o 
Design Gráfico e para a sociedade em geral, em conjunto com 
a sua personalidade forte e ambiciosa, procurando sempre que-
brar com todas as barreiras e reinventando-se ao procurar novas 
abordagens artísticas, vêm confirmar os testemunhos bibliográ-
ficos que analisámos, e que atribuem a Paula Scher o estatuto 
de ícone do Design Gráfico e uma trailblazer [1], segundo Bryo-
ny Gomez-Palacio e Armin Vit (2008), na obra Women of Design, 
uma pioneira nesta área pelas suas inúmeras conquistas e ino-
vações (1). 
Tendo ainda em conta os testemunhos recolhidos em algumas 
entrevistas informais, e em obras de referência da especialidade, 
podemos seguramente afirmar que Paula Scher e a sua obra 
constituem uma influência para muitos designers e criadores 
internacionais, não só da sua geração, mas também das gerações 
de jovens designers contemporâneos. Esse facto deve-se a algu-
mas das suas obras mais notáveis, das quais destacamos a série 
de cartazes para o musical (Bring in´Da Noise, Bring in ‘Da Funk), 
por serem autênticos pedaços de história da cultura americana.
Destacamos também o facto de a autora ser constantemente 
solicitada a prestar testemunho através de entrevistas e confe-
rências acerca da sua abordagem única e pessoal, original e 
fortemente identitária na área do Design Gráfico, resultando em 
obras que ultrapassam o domínio deste campo para o universo 
mais vasto da criação artística. 

[1] t.l.: pioneira
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Com toda a recolha sistematizada de informação que foi feita, 
procurámos demonstrar o relevo das obras de Paula Scher en-
quanto criadora/designer (que se assume ao longo da disser-
tação), não só pelo seu impacto na vida cultural da cidade de 
Nova Iorque, mas também através do seu estatuto enquanto 
colaboradora/parceira em instituições de renome, como a 
discográfica CBS Records, ou o atelier Pentagram, do qual é sócia 
desde 1991, e que Rick Poynor apelida de identity-building.

Tal como abordámos no início da nossa dissertação, Paula Scher 
nunca procurou imitar nenhum estilo ou linguagem gráfica em 
concreto, mas sim absorver o maior número de influências artís-
ticas possíveis, por forma a criar a sua própria identidade gráfica. 
E foi devido a todo esse conjunto de factores decorrentes nos 
seus anos académicos— as  dificuldades e destrezas que pos-
suía em certos contextos da sua formação em Design— em 
conjunto com a sua procura ambiciosa e constante por ser origi-
nal, que lhe foi proporcionada a construção de uma linguagem 
gráfica baseada nos períodos artísticos com os quais se identifi-
cava e que, de certa forma, ainda se mantém em constante 
construção e renovação.
Esta linguagem que foi criando tornou-se na sua assinatura e, 
assumiu a capacidade de se transformar e adaptar a qualquer 
contexto, suporte pretendido e instituição/entidade onde e para 
quem Scher trabalhasse. Esta ainda se assume como versátil, ex-
pressiva, dinâmica e livre, pelo facto da sua “criadora” poder 
aplicá-la nas suas obras sem quaisquer restrições ou condiciona-
lismos, pois torna-se reconhecível por qualquer pessoa que 
esteja a par do percurso artístico desta designer. 
Estas ideias vêm acentuar, mais uma vez, a sua condição assu-
mida de criadora, e que está muito para além do Design Gráfico.

Ao longo da dissertação constatámos que Paula Scher é, assumi-
damente uma designer pós-moderna, não só porque algumas 
das suas influências se enquadram nesse contexto, mas também 
porque procurou estar sempre à frente do seu tempo, assim 
como da novidade, algo que demonstra nas suas obras e na sua 
própria linguagem visual. Desta forma consegue reinventar-se a
 si, à sua linguagem, e consequentemente às suas obras, mas 
sem nunca perder a sua essência e as suas principais qualidades.
Estas características conduzem-nos a um reconhecimento de 
Paula Scher como uma verdadeira designer contemporânea na 
verdadeira acepção da palavra, que a própria assume quase de 
forma assertiva, pois para além de criar obras na área do Design 
Gráfico, também envereda por outros dos seus campos, e ainda 
pela pintura, mas sem nunca abandonar uma condição para 
abraçar outra [2].

[2] Destacamos aqui a mais 
recente entrevista publicada 
na obra Hall of Femmes, na 
qual Paula Scher assume 
a distinção entre o Design 
Gráfico as Artes, fazendo 
neste caso, referência à 
pintura dos mapas.
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No contexto específico do Design Gráfico português, o nosso 
objectivo principal era o de tentar estabelecer uma ligação entre 
Paula Scher e o contexto artístico nacional, com o propósito 
principal de compreender se a designer foi, consciente ou 
inconscientemente, uma influência desde as primeiras gerações 
de designers nacionais, ou se apenas existe uma partilha das 
influências que referimos anteriormente.
Ao longo da nossa pesquisa constatámos então que, o cenário 
é diferente do que analisámos no contexto internacional pois, 
apesar de Paula Scher obter algum reconhecimento junto da 
comunidade nacional de designers [3], este é relativamente 
escasso comparativamente à comunidade internacional. Esta 
situação deve-se ao conjunto de factores que abordámos ao 
longo do capítulo dedicado a esta temática: a implementação 
tardia do Design Gráfico na cultura portuguesa e consequente-
mente dos estabelecimentos de ensino e cursos vocacionados 
especificamente para o ensino desta arte, assim como a escassez 
na divulgação de informação ao nível bibliográfico. 

Tal como constatámos ao longo da dissertação, nos primórdios 
do Design Gráfico em Portugal, e no surgimento das primeiras 
gerações de designers profissionais, os métodos de divulga-
ção da informação estavam cingidos às publicações e livros da 
especialidade (em línguas estrangeiras como o inglês, italiano e 
francês) que os artistas e profissionais traziam aquando das suas 
deslocações ao estrangeiro, ou ainda através de encomendas e 
de assinaturas.
É importante salientaremos também os contacto que estabele-
cemos com alguns designers das primeiras gerações [4] que 
continuam a exercer a sua actividade em pleno, e que nos 
permitiram de certa forma constatar que, apesar das suas obras 
reflectirem as influências da cultura tradicional portuguesa, inte-
gram também elementos gráficos das grandes correntes artísti-
cas internacionais que adoptam aos contextos e aos elementos 
icónicos portugueses.

Tendo em conta a investigação que fizemos, podemos afirmar 
que, no caso específico português, os designers das primeiras 
gerações não demonstraram reconhecer ou identificar Paula 
Scher ou a sua linguagem visual. Porém, ao observarmos e 
analisarmos algumas obras de alguns designers dessa geração 
(por nós seleccionados), e se as compararmos com as obras de 
Paula Scher, podemos seguramente afirmar que vão absorver às 
mesmas influências/referências artísticas que esta autora desen-
volveu e aprofundou ao longo do seu percurso artístico, nome-
adamente das escolas como a Bauhaus, Ülm e Suíça.
É importante salientar também que alguns dos designers da pri-
meira geração como Sebastião Rodrigues, ousaram ir mais além 
e romper com essa limitação às escolas europeias, enveredando 
pelo Psicadelismo, que tomava forma na cidade de S. Francisco, 
nos Estados Unidos na década de 60 do século XX.

[3] Destacamos aqui a dupla 
R2, por ser um dos ateliers 
de design que referimos 
e abordámos ao longo da 
dissertação como geração 
contemporânea influenciada 
por Paula Scher. Porém, 
acrescentamos também 
aqui a referência à dupla +2 
Designers, pois foi descoberta 
por nós recentemente, 
aquando da leitura de um 
artigo dedicado ao design 
português incluído numa 
publicação semanal (revista 
P2 de 18 de Setembro de 
2011)

[4] sobretudo via email, no 
qual solicitámos entrevistas 
que nem sempre foram 
respondidas. Porém nos 
casos em que tivemos 
sucesso, foi desenhada uma 
entrevista informal com base 
nas temáticas principais 
desta dissertação, da qual 
conseguimos obter algumas 
das respostas pretendidas.



Apesar deste reconhecimento pouco assumido relativamente a 
Paula Scher, destacamos também a ousadia de alguns designers 
nacionais contemporâneos que, pela sua formação académica 
sustentada nas correntes mais contemporâneas (como o Pós-
Modernismo) e com o conhecimento que têm vindo a adquirir 
sobre esta designer, adoptaram algumas das suas influências, 
com o objectivo de tentarem introduzir algumas inovações no 
contexto cultural português. Tal foi conseguido através de novas 
intervenções, novas linguagens gráficas expressivas, recorrendo 
a novos suportes gráficos não convencionais, adaptados às lin-
guagens e aos contextos tradicionais. 
Destacamos deste modo, das duplas de jovens designers, R2 e 
+2 Designers, por essa ousadia que assumem de forma marcada 
e consciente, reforçando ainda o conhecimento que a primeira 
dupla tem sobre Paula Scher devido ao contacto que mantém 
enquanto membros da AGI.

Foi também com base na nossa breve análise iconológica e 
comparativa, feita a alguns projectos de design por nós seleccio-
nados, que podemos apurar e comprovar alguns dos factos e 
das ideias que apresentámos ao longo da dissertação. Para além 
da dupla de designers R2, também outros profissionais de outros 
ateliers nacionais absorveram (de forma consciente ou inconsci-
ente), influências de Paula Scher e de correntes e movimentos 
que a própria também abraçou.
Com esta análise, pretendemos complementar a nossa questão 
de investigação proposta inicialmente, demonstrando e reforçan-
do a conclusão de que, no contexto português, o Design Gráfico 
tem adquirido cada vez mais reconhecimento, tanto enquanto 
forma de Arte, como também uma ferramenta indispensável 
ao bom funcionamento da sociedade (ainda que de uma forma 
gradual e lenta). Porém, e apesar das influências artísticas serem 
predominantemente cingidas a determinados contextos artísti-
cos [5], e pouco assumidas pelos designers, destacamos a im-
portância que esse aumento do reconhecimento do Design 
Gráfico tem contribuído para incentivar ao contacto/intercâm-
bio entre designers de várias nacionalidades, gerações e áreas, 
assim como a investigações mais especializadas, constituindo 
desta forma uma fonte inesgotável de enriquecimento indivi-
dual a vários níveis [6]. 

É importante destacarmos o papel da formação académica e 
profissional, adequados e enquadrados nas conjunturas geracio-
nais, como factores cruciais na formação dos designers profissio-
nais, desde os primórdios do Design nos anos 40 do século XX 
em Portugal. O facto dos estabelecimentos do ensino superior 
ou equiparados, e os cursos da especialidade terem surgido 
tardiamente em Portugal, teve influências e consequências na 
formação e absorção de conhecimentos tanto ao nível individual, 
como no contexto geracional dos designers profissionais. 
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[5] excluindo aqueles que 
ousaram procurar e explorar 
novas correntes artísticas e 
formas de expressão mais 
contemporâneas e associadas 
à conjuntura cultural, social, 
etc, da época)

[6] damos como exemplo as 
conferências do AGI Open em 
2010 na Casa da Música no 
Porto



Destacamos, como exemplo, o designer Sebastião Rodrigues 
que, apesar do seu carácter inovador e experimental, obteve 
a sua formação ao trabalhar no atelier do arquitecto Frederico 
George; numa geração  mais posterior, tomamos como exem-
plo o designer Henrique Cayatte, que já obteve a sua formação 
na Faculdade de Belas Artes de Lisboa na década de 80, ao que 
acrescentou outras formações e experiências que foi (e ainda 
vai) adquirindo ao longo da sua vida. Mais recentemente, desta-
camos a dupla R2 que obteve uma formação académica ainda 
mais especializada que as gerações anteriores, pois ambos pos-
suem o grau de Mestre, e encontram-se a desenvolver as teses 
de Doutoramento.

É de destacar estas duas vertentes de formação no contexto 
específico português, pois constituem factores importantes e 
determinantes para o enriquecimento e cada indivíduo a vários 
níveis—cultural, artístico e pessoal— sendo fundamentais para 
a construção da linguagem pessoal de cada designer, fornecen-
do-lhe ferramentas adequadas para que a possa criar, absorven-
do o maior número de influências e referências.
Consideramos pois que, os “atrasos” na assunção do Design Grá-
fico em Portugal como arte e profissão, bem como a formação 
específica nesta importante área do conhecimento estão neste 
momento a ser obviados e reconsiderados pelas novas gerações 
de designers que assumem uma outra postura, fruto de novas 
práticas de formação académica e profissional, sustentadas pelo 
permanente acesso à informação. É precisamente essa geração 
que vai integrar na sua prática o reconhecimento de autores 
como Paula Scher.

Ao darmos por finalizada esta dissertação, não significa que a 
mesma esteja definitivamente concluída, muito pelo contrário,
é um documento ainda em aberto.
Cremos que, todo o conjunto de informações investigadas e 
compiladas nesta dissertação possam ser uma ferramenta de 
trabalho e apoio para todos os interessados, tendo por objectivo 
o enriquecimento cultural de cada um, bem como de todos os 
trabalhos de investigação onde for mencionado. Porém cremos 
também que, como documento em aberto que o é, que seja 
um pretexto para um novo texto dentro de um contexto, ou 
seja, um mote para futuras investigações tão interessantes como 
esta e que preencham as lacunas em falta e enriqueçam ainda 
mais as temáticas aqui abordadas e acrescentando outras que 
estejam relacionadas.
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Para obtermos uma resposta à questão de investigação a que 
nos propusemos inicialmente, foi necessário percorrer certas 
etapas processuais.

Em primeiro lugar, destacamos a necessidade de recorrer ao 
maior número de informação disponível ao nível bibliográfico,
nomeadamente consultando obras literárias que apenas esta-
vam disponíveis em bibliotecas de Arte (em português e inglês), 
e adquirindo outras que se revelaram serem importantes para 
a investigação, mas que no entanto não constituíam qualquer 
referência nessas mesmas bibliotecas. São estes elementos 
(físicos) que consideramos mais importantes para serem assu-
midos como os nossos referenciais nesta abordagem histórica, 
assim como para estabelecermos os paralelismos e as assunções 
necessárias sobre as temáticas abordadas.
No entanto, destacamos também a internet como uma ferra-
menta importante para a nossa investigação, na medida em 
que nos permitiu aceder a alguma informação privilegiada que 
não estava presente em nenhuma obra literária. Mas, sobretudo, 
permitiu-nos aceder a uma grande e conside-rável quantidade 
de informações sobre Paula Scher e os seus antecedentes, tais 
como manifestos ou artigos escritos por teóricos e críticos do de-
sign, e ainda alguns vídeos gravados durante conferências dadas 
pela própria, elementos que de outra forma não tinha 
sido possível encontrar.

No âmbito do contexto histórico do Design em Portugal, a 
forma mais acessível de consultar a informação a esse respeito, 
foi através de obras produzidas por autores portugueses, assim 
como arquivos históricos, que apenas encontrámos disponíveis 
em bibliotecas de Arte, como a Biblioteca Calouste Gulbenkian 
e a de algumas universidades. Porém, para colmatar e comple-
mentar essas informações, também recorremos à utilização da 
internet como ferramenta de apoio para outras pesquisas impor-
tantes, como de sítios sobre o Design e sobre alguns designers 
portugueses.
Para obtermos um conhecimento ainda mais concreto e um 
pouco pessoal, foi necessário recorrermos a entrevistas com 
informadores qualificados,  tais como designers da geração 
contemporânea de Paula Scher e que ainda se encontram em 
actividade, de modo a tentarmos compreender de que forma é 
que o Design evoluiu e as influências mudaram, entrevistando 
designers de gerações mais recentes. 
Foi também importante poder contactar com Paula Scher 
através da Pentagram, (atelier de design onde trabalha e é sócia),
por forma a podermos conduzir uma entrevista via email com a 
própria, com o objectivo de obtermos a sua opinião e testemun-
ho acerca dos assuntos abordados nesta dissertação
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Com todas estas informações obtidas, foi possível conseguirmos 
estabelecer uma relação histórico-temporal entre as várias ge-
rações de designers e os contextos do Design nos paradigmas 
nacional e internacional. 
Conseguimos ainda compreender de que modo (consciente 
ou inconsciente) é que Paula Scher constitui uma influência 
assumida no contexto do Design português e dos seus profis-
sionais, quer através da absorção de elementos gráficos e visuais 
da linguagem desta designer, quer apenas através da partilha e 
utilização dos mesmos elementos retirados de movimentos do 
Design e das Artes de décadas anteriores. 
Foi ainda possível, com base em todas as informações recolhi-
das, mas também com o intuito de colmatar algumas lacunas, 
ensaiar uma breve análise iconológica a três obras de Paula 
Scher, estabelecendo também uma comparação com três 
obras de designers/ateliers portugueses, por forma a conse-
guirmos compreender de uma forma mais clara e directa, as 
influências presentes.

Em segundo lugar, foi preciso avaliarmos toda a informação 
recolhida (artigos, revistas, publicações, entrevistas, bibliografia) 
e seleccionarmos apenas as informações que achámos impor-
tantes para a redacção da dissertação, por forma a criarmos um 
documento coerente.

Depois da redacção da dissertação e da sua revisão e correcção, 
iremos proceder à sua divulgação, num primeiro momento 
através da sua defesa perante um painel de jurados, seguida-
mente com a sua colocação à disposição de todos, quer no 
sistema institucional da Faculdade de Arquitectura, quer na 
sua biblioteca. Deste modo, permitimos que a nossa dissertação 
possa ser facilmente acedida e consultada, assim como possa 
ser um mote para futuras pesquisas e projectos de investigação 
sobre as questões e temáticas aqui afloradas.
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Os benefícios que esta dissertação traz consigo têm como des-
tino três individualidades: o mestrando, a comunidade em geral 
e a Faculdade de Arquitectura.

Para o mestrando, o grande benefício que pode retirar desta 
dissertação é conhecimento de todo o percurso artístico da 
designer e artista contemporânea Paula Scher, assim como o 
conhecimento da sua linguagem visual, da sua personalidade e 
das suas obras, até agora inéditas em Portugal.
Um outro benefício para o mestrando centra-se no conheci-
mento do percurso histórico do Design Gráfico português, que 
se revelou ser um tema à margem da comunidade científica 
em geral, e da artista em particular.
A oportunidade de poder contactar pessoalmente com alguns 
dos designers portugueses, é sem dúvida, também um grande 
benefício, pois é uma forma de se conhecer e investigar melhor 
o percurso histórico do Design Gráfico do nosso país. Deste 
modo, temos também a oportunidade de conhecer algumas 
das principais referências do Design Gráfico conteporâneo 
nacional, e as suas obras que marcam, tanto o contexto artístico 
como a sociedade cultural portuguesa.

Por último, é ainda um benefício para o mestrando o de poder 
desenvolver as suas capacidades de pesquisa, organização de
 informações, e a sua metodologia de trabalho, de forma a per-
mitir uma melhor gestão do seu tempo e uma melhor articula-
ção das tarefas a serem realizadas. Estas capacidades são uma 
ferramenta importante e essencial, em primeiro lugar para o 
desenvolvimento e composição da proposta, e depois para os 
projectos e trabalhos que surjam no futuro.

Para a Faculdade de Arquitectura, esta dissertação constitui um 
benefício para o enriquecimento cultural e educacional dos 
seus alunos, pois é permitida a consulta deste documento para 
fins informativos ou de pesquisas e investigações académicas 
que possam surgir futuramente.

Para a comunidade em geral, esta dissertação traz o benefício 
de estar disponível para profissionais do design, alunos de out-
ras faculdades, investigadores, ou outras pessoas interessadas e 
formadas na área, poderem recorrer ao documento para retirar 
alguma informação que lhes seja importante. 
A sua disponibilidade e acesso em várias bibliotecas públicas 
ou de outras faculdades, assim como através das novas tecno-
logias de informação, também constitui um benefício para a 
comunidade em geral, sendo desta forma determinante para  o 
ponto de partida para quaisquer outras investigações e/ou pro-
jectos de investigação que envolvam a relação entre as Artes.
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Para que esta dissertação possa ser um documento com suce-
sso para o mestrando e para futuras investigações, artigos e 
pu-blicações, foi um factor determinante, a possibilidade de 
acesso ao maior número de informação sobre as temáticas aqui 
abordadas, e que fossem credíveis e fidedignas. E essas informa-
ções a que acedemos, provém da bibliografia consultada em 
bibliotecas de universidades, assim como a da Fundação Calo-
uste Gulbenkian, pela sua vasta colecção de obras literárias sobre 
a Arte e o Design, ao nível nacional e internacional. 
As lacunas que eventualmente permaneciam por preencher 
ao longo da nossa investigação, foram sendo colmatadas com 
documentos encontrados na internet, como testemunhos e 
artigos (em português e inglês), sobre as temáticas abordadas.
Destacamos ainda o facto de termos conseguido o testemunho 
de alguns designers portugueses, que nos concederam algumas 
informações sobre si e sobre a sua carreira profissional, através 
do contacto via email. Desta forma procurámos compreender se 
possuíam algum conhecimento sobre Paula Scher e se também 
a assumiam como influência na sua linguagem visual.

O facto de termos contactado via email com a própria Paula 
Scher foi muito importante e enriquecedor, não só para o mes-
trando, mas também para a dissertação, pois possibilitou o 
reformular de algumas questões junto da própria autora que nos 
ajudaram a compreender aspectos da sua vida que eram pouco 
referidos nos artigos que encontrámos na internet, assim como 
nas obras literárias que consultámos.
Porém, será um factor crucial e crítico para o sucesso e enrique-
cimento da dissertação, assim com do mestrando, a possibili-
dade de deslocação a Nova Iorque, cidade onde trabalha Paula 
Scher, por forma a podermos ter acesso aos seus trabalhos em 
primeira mão, assim como ao seu testemunho em discurso 
directo e pessoal, o que daria ainda mais credibilidade ao nosso 
documento. Porém, tal não foi possível de concretizar, ficando 
no entanto em aberto essa possibilidade para uma investigação 
a decorrer num futuro que desejamos que seja próximo.

A tradução do documento na sua íntegra para a língua inglesa 
também poderá ser um benefício, pois permitiria uma divulga-
ção mais alargada das temáticas abordadas junto da comuni-
dade científica e do design ao nível internacional.
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Após a redacção e correcção da dissertação, o seu primeiro 
meio de disseminação será a apresentação e defesa da mesma 
perante um júri qualificado.

Posteriormente, será também colocada à disposição na biblio-
teca da Faculdade de Arquitectura, assim como no seu arquivo 
de teses que se encontra disponível na internet, por forma a per-
mitir a sua consulta por parte de outros alunos e investigadores. 
O facto de existir a possibilidade de ser traduzida para a língua 
inglesa, também constitui um factor importante de dissemina-
ção, pois permite que a dissertação possa ser consultada a 
nível internacional.

Também há a possibilidade de poder servir de base à publicação 
de artigos e participações em seminários, promovendo-se 
assim a dissertação, tanto para fins de consulta, como também 
um mote para novas investigações sobre este ou outros 
autores contemporâneos.
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Entrevista a Francisco Providência

Entrevista conduzida via email
26 de Março de 2011

Conhece a designer Paula Scher? Tem alguma influência do trabalho ou da linguagem 
visual dela presente no seu trabalho?

Não conhecia a designer Paula Scher que visitei na internet; não me era
conhecida nem julgo que tenha influenciado o meu trabalho... Mas nunca se sabe!
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Entrevista a lizá Ramalho e artur Rebelo (r2)

Entrevista conduzida via email
12 de Abril de 2011 

 Conhecem a designer Paula Scher? Têm alguma influência do trabalho ou da linguagem 
visual dela presente no vosso trabalho?
Sim, conhecemos a Paula Scher, e tivemos  a oportunidade de trabalhar directamente com ela 
quando organizamos o AGI Open em 2010. 
Foi fantástico, o trabalho da Paula era uma das nossas referências quando estudamos na 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e o seu trabalho ao nível da tipografia, e da 
sua relação com a imagem, influenciou-nos especialmente. 

Como surgiu a proposta para entrarem na AGI? O que é que significa para vocês fazerem 
parte deste grupo de elite?
A entrada na AGI deveu-se à proposta do Niklaus Troxler. Claro que para nós foi uma honra, 
representa o reconhecimento do nosso trabalho e do nosso trajecto.
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Entrevista a Paula Scher

Entrevista conduzida via email
28 de Dezembro de 2010

1. Do you see yourself as a designer or as a creator?

I don’t understand the difference.  The definition of design is “a plan” someone who makes a 
plan is a “creator”

2. Who, or what, has influenced you the most?

 The people around me, my husband Seymour Chwast and my partners at Pentagram.

3. Do you consider that there is a crossover between the different different art forms you 
have worked in throughout your career?

yes

3.1 If so, how would you characterize this crossover? 

I find that one form of design informs another.  If i am working on a magazine, what I learn may 
inform something I am working    in architectural graphics, or vice-versa.

4. How would you describe your career as a female designer in a male-dominated world?

Were you given the freedom to create or did you have to fight for it
I needed and wanted to work.  i wanted to be paid equally for my work and be recognized for 
it. Nothing is given, there is always a struggle.

5. Of all the work you have done, is there one that is more special to you than the rest? 
Why?

I am most excited by the projects I haven’t designed yet.  The ones that are complete are 
finished for me.

6. Does a piece of work need to have emotion and expressiveness to catch the public’s 
attention and arouse their emotions?

Yes, in someway, even if that way is to be deliberately emotionless and nonexpressive.  That is a 
specific attitude

7. Do you think that all the work you have done has raised graphic design to another level?

I don’t know.  That’sf or someone else to determine.
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8. Do you work for a specific target audience?

Yes, many different target audiences dependant upon the project.

9. Do you believe that your work can influence the new generation(s) of designers?

That would be nice.

10. What means AGI to you?

AGI is a social organization of like minded designers.

11. What means to be president of this elite group?

It is extra work without pay,but I Like the friends I have made.
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