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RESUMO

A literatura especializada permite concluir que a identidade tele-

visiva se materializa em quatro dimensões, em particular através do 

grafismo animado, nas suas aplicações infográficas, vinhetas promo-

cionais, títulos de abertura (genéricos) ou encerramento (créditos). 

Através dos elementos de identidade, em quatro dimensões, as emis-

soras televisivas procuram comunicar os respectivos valores e atribu-

tos diferenciadores, de modo a aumentar a notoriedade e garantir a 

fidelização dos seus públicos.

Por intermédio da revisão da literatura e do caso de estudo, esta 

investigação indaga sobre o contributo do grafismo animado para a 

consolidação da identidade televisiva. 

Através de uma metodologia qualitativa e não intervencionista, 

procedeu-se à recolha, selecção, análise e síntese crítica de informação 

em três fases. Na primeira etapa foi realizada uma contextualização 

histórica do grafismo animado e foram identificados os seus compo-

nentes e áreas de aplicação, com o propósito de entender as razões 

que sustentam os processos actuais de identidade televisiva. A segunda 

etapa consistiu na análise detalhada dos componentes da identidade 

televisiva. Por fim, através do caso de estudo da MTV Portugal, foram 

confrontados os dados oriundos da revisão da literatura com a prática, 

através da explanação de exemplos concretos de grafismo animado.

Os dados obtidos indicam que o grafismo animado presta um con-

tributo directo ao modo como a identidade de um canal de televisão é 

transmitida, captada e compreendida, proporcional ao nível de articula-

ção, coerência e semântica do som, movimento, grafismo e tempo articu-

lados com os valores da marca. O grafismo animado permite que a men-

sagem de identidade de um canal de televisão  seja comunicada de modo 

mais óbvio e possibilita, ao público, uma experiência mais impactante, 

por fazer uso da visão, da audição e da simbólica de modo articulado.

Palavras-chave
Grafismo animado, 

identidade televisiva, 

4D, som, movimento, 

tempo
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ABSTRACT

Specialised literature has provided the means to conclude that 

television identity is materialized in four dimensions, in particular 

through motion graphics, in its infographic applications, promotional 

vignettes, opening (generics) or closing (credits) titles. 

It is through the identity elements, in four dimensions, that the 

TV stations seek to communicate their values and differentiating at-

tributes in order to increase the notoriety and ensure the loyalty of 

their audiences. 

This research investigates the contribution of motion graphics for 

the consolidation of television identity by applying literature review 

and case study procedures.

Through a qualitative and non-interventionist methodology, we 

collected, selected, analyzed and made a critical synthesis of informa-

tion in three phases. In the first step we performed a historical contex-

tualization of motion graphics and we identified its components and 

application fields, in order to understand the reasons that support the 

current mechanisms of television identity. The second step consisted 

in detailed analysis of the components of television identity. Finally, 

through the case study of MTV Portugal, we compared the data from 

the literature review, with its practical application, through the analy-

sis of concrete examples of motion graphics. 

The data that we obtained, indicates that the motion graphics pro-

vide a direct contribution to the way that the identity of a TV channel  

is transmitted, captured and understood, proportional to the level of 

articulation with the brand values through coherence and semantic 

sound, motion graphics and time. Motion graphics allow the identity 

message of a TV Channel to be communicated in a more obvious way 

and providing the public with a more impactful experience, by making 

use of vision, hearing and symbolic, pivotally. 

Keywords
Motion graphics, 

television identity, 

4D, sound, motion, 

time

“Basta ligar a televisão nos intervalos da 
programação, quando entram no ar as vinhetas 

de apresentação dos programas ou os spots de 
‘identidade’ da empresa televisual e logo você pode 

entrar em sintonia com algumas criações da mais 
alta temperatura informacional.” 

(Machado, 2000, p.197)
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O grafismo animado no sistema 

de identidade  de um canal de TV

O caso de estudo MTV Portugal

Conforme Velho (2008), o grafismo animado surge 

nos anos 50, através das experimentações de composi-

ção de imagem com movimento e som e o crescimento 

dos recursos técnicos do cinema, tendo como principal 

marco as criações revolucionárias de Saul Bass ao nível 

da tipografia, que lhe acrescentou o movimento. No en-

tanto, a sua produção só começa a ganhar dimensão nos 

finais dos anos 80, devido às inovações tecnológicas que 

eram mais acessíveis e que tornava o processo da cons-

trução do grafismo animado mais fácil. 

Actualmente, o grafismo animado encontra-se em vários tipos de su-

portes audiovisuais e de multimédia, como são exemplo o cinema, a te-

levisão e mais recentemente a internet, de forma a comunicar e reforçar 

a mensagem, quer seja através dos títulos de abertura ou encerramento 

de um filme ou programa, num anúncio publicitário de TV e numa vi-

nheta jornalística. Pode também ser encontrado numa animação de um 

site, nos videoclipes, nos vídeos compartilhados através da internet, nas 

exposições de videoarte, etc. 

O grafismo animado encontra-se em constante desenvolvimento 

e com o aumento do número de canais de televisão e a melhoria das 

taxas de transferência de dados na internet, são necessários mais pro-

fissionais qualificados. 

O design de comunicação ocupa-se de veicular eficazmente men-

sagens de modo a controlar a criação de significados junto dos respec-

tivos públicos. É importante por isso compreender a identidade tele-

visiva percepcionada em resultado do modo como são transmitidos 

os valores e conceitos de um canal de televisão e saber de que modo 

o design, através do grafismo animado, contribui e pode influenciar 

todo este processo. Conforme exposto, embora o grafismo animado 

1.1. 
TÍTULO

1.2.
JUSTIFICAÇÃO 

E PERTINÊNCIA 
DO ESTUDO
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se caracterize por um grande espectro de aplicações e propósitos, a 

esta investigação importam especialmente aquelas relacionadas com 

a televisão, como a criação de vinhetas de identificação, de títulos de 

abertura e encerramento de programas. 

O início da actividade profissional, numa área tão desenvolvida e 

ao mesmo tempo tão promissora, exige um maior conhecimento dos 

princípios teóricos e práticos do grafismo animado, bem como de ou-

tras áreas, como a animação, a identidade corporativa, a tipografia, entre 

outras. No entanto, o desenvolvimento e um uso cada vez maior do gra-

fismo animado no quotidiano da sociedade actual, faz com que este seja 

um assunto de muitos livros com enfoque técnico, de ensino do uso de 

ferramentas de software, mas a nível teórico não muito explorado. 

Nesta dissertação será cruzado o conhecimento adquirido pela in-

vestigadora no âmbito da licenciatura de Audiovisual e Multimédia e 

do mestrado em Design de Comunicação, ou seja, é estudada a conver-

gência entre o vídeo, animação e o design gráfico, permitindo à investi-

gadora, adquirir e difundir conhecimentos acerca desta temática inter-

disciplinar. O tema pretendido para a dissertação contextualiza-se na 

área de criação audiovisual, que cruza processos e linguagens do design 

gráfico, do cinema e da animação. Com raízes na história do cinema e da 

televisão, o grafismo animado criou uma linguagem autónoma a partir 

do desenvolvimento de recursos de computação gráfica e vídeo digital 

por computador. 

Esta investigação assume uma abordagem teórica sobre o grafismo 

animado e a sua relação com a identidade corporativa da TV, através de 

uma metodologia qualitativa e não intervencionista. Recorre-se ainda 

à metodologia de caso de estudo, explanando os identifi cadores corpo- metodologia de caso de estudo, explanando os identificadores corpo-

rativos da MTV Portugal, onde o grafismo animado está presente, de 

modo a revelar o contributo deste na comunicação da identidade de um 

canal de televisão .

Segundo informações dadas pelo designer da MTV Bruno Roda, 

a MTV Portugal surgiu em 2003, tendo como base a programação e a 

identidade da MTV norte-americana criada em 1981, considerada pio-

neira no uso do grafismo animado. 

Conforme vários autores (Pereira, 2009; Silveira, 2088; Teixeira, 

2006), o corte com as práticas da época ao nível da comunicação da 

identidade visual, deu-se com a aposta da MTV num logótipo metamór-

fico que rentabilizava as possibilidades técnicas e do meio audiovisual, 

originando uma linguagem gráfica distintiva de todas as restantes. Foi 

a partir dessa altura que o grafismo animado para a televisão se tornou 

uma actividade competitiva e que a MTV começou a ser considerada 

como um marco importante na história do grafismo animado. São estas 

as razões que levaram à escolha da MTV Portugal como caso de estudo. 

Pretende-se que esta investigação seja uma mais-valia, tanto a nível 

pessoal como para a comunidade científica e laboral na área do design, 

aprofundando um tema pouco estudando a nível teórico. Além disso, 

deparamo-nos com o cruzamento do grafismo animado com a iden-

tidade corporativa, onde a televisão é o ponto de convergência, que 

permite que haja um novo olhar sobre estas duas matérias. Os resulta-

dos obtidos permitirão que outros investigadores possam aprofundar 

e dar continuidade e contribuem para a consolidação dos conceitos 

na medida em que são definidos os conceitos chave. A investigação 

comporta também benefícios para a investigadora já que adquire com-

petências de investigação e um grau académico na área que pretende 

seguir a nível profissional.
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Perceber como é que o grafismo animado contribui para a consoli-

dação da identidade de um canal de televisão.

Analisar a identidade corporativa televisiva através do estudo do 

grafismo animado.

Estudar a convergência entre o grafismo animado e a identidade 

televisiva.

ESPECÍFICOS:

Analisar o grafismo animado, de forma a gerar uma base teórica. 

Não se trata de um manual técnico para ensinar como se faz grafismo 

animado, mas sim tentar compreender todas as componentes que es-

tão implicadas nesta área e que constituem a sua linguagem. 

Saber o contexto histórico do grafismo animado e como tem evo-

luído.

Compreender o processo de construção de uma identidade corpo-

rativa e as suas principais características.

Analisar detalhadamente a identidade da televisão.

Analisar a identidade do canal da MTV portuguesa através do 

grafismo animado.

1.3.
OBJECTIVOS

1.4.
QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO

 De que forma o grafismo animado pode con-

tribuir para a consolidação da identidade de um canal 

de televisão?

SUB - QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO:

- Que vantagens trazem o som e o movimento à 

identidade de um canal?

O tipo de movimento e o som utilizados nas vi-

nhetas televisivas constituem um reforço semântico 

ao projecto de identidade visual corporativa de um 

canal de televisão.

Esta investigação assenta numa metodologia quali-

tativa e não intervencionista.

Com base na prática do grafismo animado, das suas 

evoluções ao longo da história e da identidade corpora-

tiva, foi identificada uma questão de investigação – De 

que forma o grafismo animado pode contribuir para a 

consolidação da identidade de um canal de televisão?

Com o objectivo de aprofundar conhecimento sobre o tema e o es-

tado da questão de investigação, procedeu-se à revisão literária em arti-

gos e livros publicados sobre a matéria em questão. Procedeu-se a uma 

contextualização teórica, ao Estado de Arte, referenciando os principais 

autores referentes ao tema em estudo, como o Krasner, Velho, Joan Cos-

ta, Norberto Chaves, entre outros, permitindo formular uma hipótese 

devidamente informada.

Num segundo momento da investigação, foi seleccionada a MTV Por-

tugal como caso de estudo, com o objectivo de confrontar a teoria com 

a prática do grafismo animado como elemento de identidade televisiva. 

1.5.
HIPÓTESE

1.6.
DESENHO DE 

INVESTIGAÇÃO

GERAIS:

O presente estudo tem como objectivo estudar as rela-

ções semânticas entre o grafismo animado e a identidade 

corporativa de um canal de televisão.
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Com o intuito de compreender o contexto e objectivos da MTV, 

procedeu-se à recolha de informações sobre a sua história, valores, 

funcionamento e identidade. 

A aferição do tipo de uso, funcionamento e propósito do grafismo 

animado da MTV Portugal foi feita com base na recolha e análise de 

identificadores corporativos, como vinhetas de identificação, retenção, 

etc.. Os identificadores corporativos foram obtidos por gravação directa 

em sinal aberto do canal, estudados individualmente e confrontados.

A recolha de informações, a observação e análise directa dos iden-

tificadores corporativos foram complementadas com a cooperação ins-

titucional da MTV Portugal, contribuindo para o rigor e utilidade dos 

dados obtidos.

Mediante o recurso a um grupo de foco, uma reunião com especia-

listas, procedeu-se à validação dos dados e hipótese através de um teste.

Os dados obtidos durante a investigação foram confrontados e cru-

zados com a questão, permitindo validar hipótese e ir de encontro aos 

objectivos, estabelecer recomendações e prestar um contributo para a 

comunidade científica e laboral na área do design. 
ESTADO DE ARTE

2 . 2.1. Grafismo animado

2.1.1.Compreendendo o grafismo animado

2.1.2.Antecedentes do grafismo Animado

2.1.3.Dimensões do grafismo Animado

2.1.4.Prática e estratégia da animação

2.1.5.Componentes do grafismo Animado

2.2.Identidade corporativa

2.2.1.Identidade corporativa e identidade de marca 

2.2.2.Identidade visual

2.2.3.Identidade sonora

2.2.4.Comunicação da identidade corporativa

2.2.5.Relação entre elementos corporativos

2.2.6.Reputação

2.2.7.Identidade televisiva em 4D

2.3.Referências bibliográficas
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A revisão da literatura permitiu verificar a falta de um léxico con-

sensual relativo ao design de comunicação, nomeadamente no gra-

fismo animado e na identidade televisiva. A falta de acordo sobre o 

significado de termos técnicos é especialmente evidente em conceitos 

como grafismo animado, também designado como “motion graphics”, 

que foi seleccionado como o mais relevante a esta investigação na sua 

designação portuguesa.

2.1.1. COMPREENDENDO O GRAFISMO ANIMADO

Velho (2008) afirma que imagem temporalizada é 

uma imagem que se altera no tempo e que está muito 

presente no grafismo animado. Esta imagem surgiu no 

cinema, passando mais tarde para a televisão e para o 

vídeo. Por sua vez, o grafismo animado “está vinculado 

a um conjunto de formas de expressão que nasce com o 

cinema e se estende para o filme de animação, até che-

gar à TV e ao vídeo.” O grafismo animado “traz refe-

rências de cada uma dessas linguagens, uma vez que, 

de certo modo, nasce e herda delas algumas das suas 

convenções”(Velho, 2008, p.1). 

O termo grafismo animado é relativamente recente, tendo a sua 

utilização ganho maior notoriedade a partir dos anos 80, não havendo 

uma definição que seja universalmente aceite. Alguns profissionais de-

finem grafismo animado como uma conceptualização do termo mais 

abrangente, enquanto outros o entendem como uma subespecialidade. 

No entanto, o grafismo animado tem-se transformado ao longo dos 

anos e a sua definição deve acompanhar essa dinâmica.

Segundo Pereira (2009) o grafismo animado faz parte de um dos 

ramos específicos do design de comunicação, tal como o design gráfi-

co, web design, design editorial, tipografia, entre outros. No entanto, 

o grafismo animado compreende alguns dos conhecimentos e raciocí-

nios do design gráfico, pois parte do mesmo processo de design, como 

é o caso da pesquisa, estratégia e ideia, diferenciando-se essencialmen-

te no meio em que é comunicada a mensagem e a dimensão tempo, 

2.1. 
GRAFISMO 
ANIMADO
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sendo o design gráfico aplicado em material impresso e estático e o 

grafismo animado em suportes audiovisuais e multimédia. Para Velho 

(2008), o grafismo animado também herda alguns processos da ani-

mação e do cinema. 

Segundo Velho (2008), até 1970, o design gráfico utilizado no cine-

ma e na Televisão era realizado sob a forma de película. A visualidade 

dos projectos nessa altura era assinalada pela combinação de elemen-

tos gráficos bidimensionais com tipografia, de forma animada, com 

imagem real em movimento. O resultado estava relacionado com a co-

lagem e a fotomontagem, usadas no design gráfico desde os primeiros 

anos do século XX, havendo o acréscimo do movimento e do tempo. 

A partir de 1980, tal facto foi alterado com o desenvolvimento tec-

nológico da área de computação gráfica e das ferramentas de mode-

lagem e animação de 3D avançadas. As grandes estações de televisão 

começaram a utilizar logótipos, marcas e objectos animados no espa-

ço tridimensional, como sua identidade visual. Aproximadamente na 

mesma altura apareceram os primeiros sistemas de composição e ma-

nipulação da imagem em movimento através do computador, possibi-

litando combinar e animar camadas de todo o tipo de imagens como, 

vídeo, fotografia, elementos gráficos, tipografia e animações. Aparen-

temente o termo grafismo animado surgiu neste mesmo momento.

Inicialmente, os sistemas digitais de composição de imagem em 

movimento ascendiam monetariamente a valores exorbitantes. Um 

pouco mais tarde, surgiram soluções bastante acessíveis de software, 

baseadas em computadores de uso pessoal e mais fáceis de aprender 

e utilizar. Estes últimos avanços tecnológicos resultaram numa ver-

dadeira explosão de produção de grafismo animado, principalmente 

no broadcast design, ultrapassando as fronteiras até aqui definidas. Se-

gundo Pereira (2009), isto fez com que os designers tivessem novas 

possibilidades criativas, pois reduziram os custos e o tempo gasto na 

produção do grafismo animado.

A forma mais correcta de modelar uma definição de grafismo ani-

mado, segundo Velho (2008) baseia-se numa primeira análise das ac-

tividades que não se caracterizam como tal. Existem várias actividades 

que eventualmente, poderão ser confundidas com o grafismo animado 

pela sua proximidade técnica ou conexões projectuais. Exemplo disso 

é a criação e a manipulação da imagem vectorial e matricial estática, 

através de softwares como o Adobe Illustrator e Adobe Photoshop. Tal 

não se enquadra na definição de grafismo animado, pois não existe a 

produção de uma imagem que se modifica no tempo, apenas a de uma 

composição de imagem, ao combinar camadas de objectos gráficos. No 

entanto, estes softwares são ferramentas complementares importantes, 

que facultam e editam imagens e objectos gráficos estáticos utilizados 

no grafismo animado. O design gráfico, isto é, a área de especialidade 

relacionada com a produção de mensagens visuais em material impres-

so no geral, não é grafismo animado, apesar de o texto e o conteúdo 

poder ser usado. O grafismo animado, por vezes, acrescenta movimento 

a textos usados em livros ou revistas, tornando a sua leitura mais di-

nâmica. O Web design, responsável pela criação e desenvolvimento de 

páginas e sites de Internet, também não possui qualquer relação. A ani-

mação interactiva para internet, produzida essencialmente pelo software 

Adobe Flash, que permite a animação de grafismos, principalmente os 

vectoriais, e a utilização de recursos de interactividade e hipermédia, 

possui parentesco em termos projectuais e de ferramentas do grafismo 

animado. No entanto, não tem os mesmos recursos, pois actua de for-

ma diferente no contexto da internet, tendo outra finalidade. Já com o 

cinema de animação, como por exemplo os desenhos animados dos pri-

meiros filmes da Walt Disney e outros mais recentes, como o Toy Story 

e Shrek, o grafismo animado tem algum parentesco em termos projec-

tuais e execução da animação, possuindo também a capacidade de uti-

lizar os filmes animados como seu material de trabalho. A modelagem 

e animação de objectos tridimensionais, uma das formas de animação 

que actualmente é mais utilizada diz respeito não só às personagens, 

mas também a objectos geométricos e tipografia e funcionam como 

uma fonte de material para trabalhos de grafismo animado. Como esta 

prática projectual surgiu na sequência da evolução das ferramentas de 

manipulação de imagem por computador, há quem defenda que o gra-

fismo animado compreende a animação 3D, embora existam evidências 

de que este tipo de animação é uma prática autónoma. 

Os efeitos especiais usados no vídeo digital para a composição de 

imagem e edição não-linear de vídeo por computador, não são consi-
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derados grafismo animado, mas fazem parte do seu processo de cons-

trução. Na edição, o material de áudio e vídeo permanece armazenado 

no disco rígido do computador e o programa de edição possibilita a 

concepção uma sequência de reprodução de partes seleccionadas desse 

material segundo uma determinada ordem. A sequência de reprodu-

ção pode ser visualizada e modificada a qualquer instante, mas o mate-

rial original nunca é alterado.

Para Velho (2008) grafismo animado pode ser utilizado no cine-

ma, TV e vídeo, mas na realidade a sua aplicabilidade é bem mais 

abrangente. Também é útil para a imprensa, utilizado na internet, em 

dispositivos móveis como os telemóveis, em agências de publicidade 

e demais meios de comunicação. É usado sob a forma de elementos 

visuais que mostram as divisões das narrativas e secções de programas 

de TV; títulos de abertura e encerramento; material divulgador da pro-

gramação das emissoras de TV; vinhetas de identidade visual de uma 

emissora de televisão com exibição nos intervalos da programação; 

infografia de programas jornalísticos e desportivos e de vídeos institu-

cionais e educativos, isto é, material informativo iconográfico e textual 

que apoia os programas; anúncios publicitários; videoclipes; videoar-

te e vídeo experimental; tipografia, ou seja, experiências que utilizam 

texto em movimento; vídeos narrativos de curta duração, geralmente 

produzidos para sites de internet.

Em suma, pode considerar-se que o grafismo animado é uma sub-

-área do design de comunicação que combina e manipula livremente 

no espaço e no tempo diversas camadas e tipos de imagens, como ví-

deo, fotografias, grafismos e animações em função de tempos e ritmos, 

nomeadamente de música e efeitos sonoros. Uma imagem não tempo-

ralizada, estática, passa a apresentar movimento e a alterar-se no tem-

po. Segundo Machado (2000, p.200), estas são “ [...] todos os recursos 

visuais (design gráfico, lettering, logótipos) [...] ”. Desta forma, o grafis-

mo animado “dá vida a imagens e palavras inanimadas, codificando-as 

em uma mensagem voltada para um público-alvo específico.” 

Grafismo animado “ são textos, grafismos ou uma combinação de-

les, que se movem no tempo e no espaço e usam ritmo e movimento 

para comunicar”. 

Grafismo animado é 

“uma prática profissional que deriva das práticas e conceitos 

inerentes ao Design Gráfico, Cinema e Animação, mas que in-

corporam uma multiplicidade de outras práticas como Vídeo, 

Som, Animação, 3D, Ilustração, Fotografia, Pintura, Desenho, 

etc, para combinar, manipular e sincronizar no espaço e no tem-

po, elementos pictóricos estáticos ou em movimento, com música 

ou efeitos sonoros, por forma a produzir narrativas audiovisuais 

de apoio à comunicação de mensagens em conteúdos do mundo 

do Cinema, da Televisão, dos Videojogos, da Web, etc.” 

(Pereira, 2009 p.32).

2.1.2. ANTECEDENTES DO GRAFISMO ANIMADO

As raízes do grafismo animado expandem-se por grande parte da 

história humana, porém com o sentido que recebe actualmente encon-

tram-se nas aplicações do design gráfico no cinema, na televisão e em 

experiências de animação e cinema.

Segundo Frezza (2003), o homem comunica através de grafismos 

em movimento há vários séculos. Na China e na Indonésia, as pesso-

as utilizavam as “sombras chinesas” ou “teatro de sombras”, respecti-

vamente, que consistiam em formas, principalmente personagens ou 

mãos dispostas, entre um ecrã translúcido e uma fonte de luz, como a 

lareira, por exemplo, originando sombras projectadas numa superfície 

branca, como um tecido.

Figura 1 
Boneco e palco do 

“teatro de sombras”

Fonte: Frezza,C. (2003). 
Design em Movimento 

(Trabalho de conclusão 
do curso de graduação em 
Comunicação e Expressão 

Gráfica, Universidade 
Federal Santa Catarina, 

Florianópolis)
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Em 1646, Athanasius Kircher cria, a Lanterna 

Mágica, considerada o primeiro instrumento de 

projecção alguma vez criado. A Lanterna Mágica 

consistia numa caixa quadrada com uma vela no 

interior e um orifício na lateral. Nessa abertura 

da caixa, era inserido um tubo em cuja extremi-

dade interna existia uma lente convergente e na 

outra um vidro com um desenho, permitindo 

uma projecção da figura em qualquer superfície 

reflectora de luz.

Em 1889, pela primeira vez, a Lanterna Mágica foi utilizada por 

um publicitário para projectar publicidades em paredes, alternando os 

slides em 30 segundos. 

Em 1893, Lois Jaques Mandé Daguerre inventou uma metodologia 

que capturava imagens paradas em chapas de prata e em 1899, William 

Friese Greene patenteou a primeira câmara apta a capturar movimen-

to num rolo de negativos. Estavam criadas as condições necessárias à 

produção de filmes e surgimento do cinema. 

No início do cinema, os grafismos limitavam-se à inserção de car-

tões de títulos definidos como superfícies bidimensionais a exemplo 

daquelas em que se desenhavam ou se imprimiam anúncios, notícias, 

avisos e créditos. Estes grafismos restringiam-se particularmente ao 

uso da tipografia e de uma fotografia ou ilustração de fundo.

Figura 2
A lanterna mágica de 
Kircher.

Adaptado de: Frezza,C. 
(2003). Design em 
Movimento (Trabalho de 
conclusão do curso de 
graduação em Comunicação 
expressão Gráfica, 
Universidade Federal Santa 
Catarina, Florianópolis)

Figura 3
Cartão de título do filme 
Unholy Three (1925) 
realizado por Tod Browning

Fonte: Frezza,C. (2003). 
Design em Movimento 
(Trabalho de conclusão 
do curso de graduação em 
Comunicação e Expressão 
Gráfica, Universidade 
Federal Santa Catarina, 
Florianópolis)

Em 1899, George Meiliés, que produziu o filme A trip to the moon, 

uma obra-prima dos primórdios do cinema, já experimentava anima-

ções de tipografia em propagandas exibidas no cinema. D.W. Griffith, 

outro pioneiro, utilizou cartões de títulos como partes significantes dos 

filmes, em dois dos seus filmes, Birth of a nation (1915) e Intolerance 

(1916). Em Intolerance, Griffith, para inserir o período histórico do fil-

me, usou a composição de letras estáticas sobre um fundo fotográfico.

De acordo com Frezza (2003), o filme O Cantor de Jazz, de 1927, é 

considerado o primeiro filme sonoro, por integrar canções e excertos 

falados, estreando assim a sonorização no cinema e causando o desa-

parecimento quase imediato dos cartões de títulos.

Segundo Velho (2008), as experiências dos artistas modernistas 

constituem as primeiras propostas de animação que se aproximam do 

conceito do grafismo animado. Ballet Mechanic (1923), realizado por 

Fernand Leger, ligado à vanguarda cubista, foi um dos trabalhos mais 

conhecidos dessa fase pioneira. O filme é constituído por 

“uma edição frenética de imagens filmadas. Algumas delas são 

tratadas quase como fotografias de elementos recortados em fun-

do neutro, enquanto outras são refractadas por prismas em múl-

tiplas visões. Há ainda o registo de objetos gráficos, tipografia, 

dígitos, e inclusive a figura de uma espécie de boneco cubista com 

membros reunidos numa colagem e animados com técnica de stop 

motion (…) ”

parecendo aquilo que se faz actualmente no grafismo animado (Velho, 

2008, p.21).

Figuras 4 e 5 
Imagens do filme Ballet 

Mechanic, de 
Fernand Leger.

Fonte: Velho,J. (2008). 
Motion Graphics: linguagem 

e tecnologia – Anotações 
para uma metodologia de 

análise (Dissertação do 
mestrado Design, Escola 

Superior de Desenho 
Industrial da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, 

2008).
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Figuras 6 e 7 
Imagens do filme Anemic 
Cinema, de Man Ray e 
Marcel Duchamp.

Fonte: Velho,J.(2008). 
Motion Graphics: linguagem 
e tecnologia – Anotações 
para uma metodologia de 
análise (Dissertação do 
mestrado Design, Escola 
Superior de Desenho 
Industrial da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, 
2008).

Man Ray, artista americano, produziu filmes surrealistas, que de-

nominou como “invenções de formas luminosas e movimentos” (Velho, 

2008, p.22). Em Anemic Cinema (1925-26), elaborado com a colabo-

ração de Marcel Duchamp, poder-se-á denotar a alternação de planos, 

exibindo espirais ou textos em forma de círculos com movimentos gi-

ratórios, produzidos por uma máquina criada para esse fim. Baseado 

num poema de Robert Desnos, no filme L’Étoile de Mer (1928), em 

certos momentos, observa-se o ecrã dividido em doze áreas, todas elas 

com imagens em movimento distintas.

O músico e pintor sueco Viking Eggeling, simpatizante da vanguar-

da dadaísta, criou o filme Simphonie Diagonale (1923). Este explora “a 

correlação da música com for-

mas e movimentos de figuras 

abstractas” (Velho, 2008, p.22). 

As formas, constituídas por li-

nhas curvas e rectas, variam 

a sua orientação e espessura. 

Estas são animadas de manei-

ra a que possam ser vistas de 

diferentes maneiras, através 

do aumento e diminuição do 

tamanho, tal como da opaci-

dade. Estes procedimentos são 

muito utilizados nos trabalhos 

actuais do grafismo animado.

Figuras 8 e 9 
Imagens do filme Simphonie 
Diagonale, de Viking 
Eggeling

Fonte: Velho,J.(2008). 
Motion Graphics: linguagem 
e tecnologia – Anotações 
para uma metodologia de 
análise (Dissertação do 
mestrado Design, Escola 
Superior de Desenho 
Industrial da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, 
2008).

Velho (2008) afirma ainda que o neozelandês Len Lye é outra re-

ferência para o grafismo animado. Tusalava (1929), o seu primeiro 

filme, foi inspirado na arte indígena da Austrália. Trata-se de uma ani-

mação pintada à mão e filmada, em seguida, fotograma a fotograma. 

Posteriormente elaborou técnicas manuais de interferência directa na 

película cinematográfica que possibilitaram, por exemplo, combina-

ções de registos de cenas reais com padrões dinâmicos de elementos 

gráficos, textos e cor.

Outros artistas, da mesma época, procuravam combinar a imagem 

com música, sobretudo através de correspondências rítmicas, asso-

ciando formas abstractas, cores com timbres e instrumentos musicais. 

Um exemplo é Oskar Fischinger, alemão que imigrou para os EUA nos 

anos 30, tendo produzido vários estudos e animações abstractas com o 

intuito de fazer uma “música visual”, ficou conhecido entre os maiores 

mestres do cinema de animação.

Noman McLaren, nascido no Canadá, é considerado um poeta da 

animação, segundo Velho (2008). Influenciado por Oskar Fischinger, ex-

perimentou soluções muito semelhantes com as de Len Lye, como traba-

lhos baseados em interferências na película cinematográfica, entre outras 

técnicas. Produziu diversos filmes a partir de elementos abstractos que 

utilizam abordagens semelhantes às usadas no grafismo animado.

Harry Everett Smith também seguiu os passos de Oskar Fishinger 

ao desenvolver filmes experimentais. Nas décadas de 40 e 50, através 

do estudo das correspondências entre cor, movimento e som, criou 

inúmeros filmes de animação, usando maioritariamente formas abs-

tractas, recorrendo a técnicas dinâmicas de pintura sobre o negativo. 

Mais tarde, concentrou-se na técnica de stop motion, feito através de 

colagens de fotografias e ilustrações. 

Figuras 10 e 11
Sequência de imagens do 

filme de Tusalava 
de Len Lye

Fonte: Smythe, M. (2010). 
Learning from Lye. 

Prodesign. [Internet] 
Disponível em <http://

prodesign.co.nz/learning-
from-lye/2010/03/22/> 

[Consult. a: 13 de Setembro 
de 2012]
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Tal como já foi referido, desde a origem do cinema que se 

“apresentou elementos gráficos, (formas, tipografias, símbolos, 

etc.), dentro da narrativa, para a identificação do filme e infor-

mações adicionais, tais como o lugar, época e ambiente onde se 

desenrola a narrativa do filme”, 

através dos cartões de título (Silveira, 2008, p.20).

Para Silveira (2008), através das experimentações de 

animação e do desenvolvimento dos recursos técnicos 

do cinema como a montagem, som, efeitos visuais, etc., 

criaram-se outros processos no design, originando o que 

se denomina de “hibridação entre a linguagem do design 

gráfico e a linguagem cinematográfica” (Silveira, 2008, p. 

21). Grande parte dos projectos dos primeiros títulos de 

abertura e encerramento do cinema exibiam referências 

gráficas dos cartazes populares do século XIX. Confor-

me Silveira (2008), elementos do design gráfico foram 

transportados para a película cinematográfica e adap-

tados conforme os recursos disponíveis na época (devi-

do à impossibilidade de filmar a cores e problemas com 

contrastes), para a produção da imagem cinematográfica. Os títulos 

e ornamentos gráficos eram, portanto, desenhados à mão e filmados 

de modo a serem introduzidos no filme. Mais tarde, estes gráficos co-

meçaram a obter movimentos, talvez devido às primeiras experimen-

tações animadas já referidas, como a técnica de stop motion e da evo-

lução tecnológica. Sendo assim, ao recorrer a influências estéticas de 

um projecto impresso, como os cartazes, numa outra plataforma, estas 

eram repensadas e ajustadas. Como consequência, essas adaptações 

criaram novas linguagens e processos na área do design. Pode dizer-se 

que os elementos do design gráfico inseridas no cinema e na TV foram 

fundamentais para a evolução do grafismo animado. Velho (2008) crê 

que tal se deve sobretudo à necessidade de incluir a tipografia escrita 

nos projectos, interagindo com as imagens. Desde o cinema mudo, 

informações em forma de texto aparecem na imagem em movimento, 

não apenas nos títulos de abertura e encerramento mas também em 

textos de apoio à narrativa. Ao surgir a TV, a inclusão de tipografia 

Figura 12
Fotografia de uma pelicula 
cinematográfica.

Fonte: Elias, P. (2010). 
Restauração e preservação 
no cinema. Websinder. 
[Internet] Disponível em 
<http://webinsider.uol.com.
br/2010/08/06/restauracao-
e-preservacao-no-cinema/> 
[Consult. a: 13 de Setembro 
de 2012]

acentuou-se devido ao crescimento dos anúncios publicitários, por 

exemplo. 

Para Velho (2008) foi graças a Saul Bass, que o título de abertura de 

um filme de cinema passou a ter a atenção e o cuidado adequado en-

quanto projecto gráfico, ultrapassando a mera função de mostrar o tí-

tulo do filme e a equipa técnica e passou a fazer parte do filme. A inte-

gração do título como elemento fílmico conferiu maior continuidade, 

ao evitar pausas ou imagens fixas, situando e preparando o espectador, 

para o que se seguiria, inclusivamente do ponto de vista dramático. 

Para Saul Bass, os filmes iniciavam-se a partir do primeiro fotograma 

e o público devia envolver-se desde esse primeiro momento. 

Desta forma, os títulos de abertura passaram a ser considerados 

uma peça identificadora que situa o espectador no enredo do filme, 

que introduz a história e o contexto sobre o qual se passa o filme, “uma 

introdução ilustrativa e explicativa da temática central da obra” (Silvei-

ra, 2008, p.24). 

Saul Bass, que estudou com Gyorgy Kepes e iniciou a sua activida-

de profissional como designer em Hollywood, fazendo o material de 

divulgação impresso dos filmes, criou o cartaz e o título de abertura do 

filme Carmen Jones, de Otto Preminger, em 1954. Com base nesse pro-

Figuras 13 e 14 
Imagens de títulos de 

abertura feitas por Saul Bass 
para os filmes Anatomy of a 
Murder e The Man with the 

Golden Arm.

Fonte: Velho,J.(2008). 
Motion Graphics: linguagem 

e tecnologia – Anotações para 
uma metodologia de análise 

( Dissertação do mestrado 
Design, Escola Superior 

de Desenho Industrial da 
Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro, 2008).

Figuras 15 e 16 
Imagens de títulos de 

abertura feitas por Saul 
Bass para o filme Vertigo, de 

Alfred Hitchcock.

Fonte: Velho,J.(2008). 
Motion Graphics: linguagem 

e tecnologia – Anotações 
para uma metodologia de 

análise ( Dissertação do 
mestrado Design, Escola 

Superior de Desenho 
Industrial da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, 

2008).
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jecto, Saul Bass continuou a ser chamado para desempenhar a mesma 

tarefa em novas produções cinematográficas. Colaborou assiduamen-

te com Alfred Hitchcock, trabalhando também para Martin Scorce-

se e Stanley Kubrick, entre outros. Alguns dos títulos de abertura de 

filmes com maior notoriedade são os dos The Man with the Golden 

Arm (1955) e Anatomy of a Murder (1959), de Otto Preminger, Vertigo 

(1958), North by Northwest (1959), e Psycho (1960), de Hitchcock e 

West Side Story (1961) de Robert Wise.

 Segundo Velho (2008) os seus primeiros trabalhos davam maior 

importância aos elementos gráficos e símbolos, devido à sua experi-

ência anterior como designer gráfico na criação de projectos gráficos 

do material de divulgação. Aos poucos, Saul Bass foi-se familiarizando 

com o vídeo, que passou a pesar mais nos seus projectos, que foram re-

volucionários ao nível da tipografia, já que fez com que esta ganhasse 

importância visual, ao ser inserida no contexto da história, movimen-

to e transformações.

Depois de Saul Bass, outros designers continuaram a criação de 

títulos de abertura de cinema, tais como: Maurice Binder, responsá-

vel pelos títulos de abertura de alguns dos filmes da série 007; Terry 

Gilliam, sobressaindo-se  pelos títulos de abertura e algumas interfe-

rências em forma de animação de colagens nos filmes e séries de TV 

Monty Python e por último Pablo Ferro, com os títulos de abertura 

de Dr. Strangelove (1964), The Thomas Crown Affair (1968), e A Clo-

ckwork Orange (1971).

Figuras 17 e 18 
 À esquerda, imagem 
de título de abertura de 
Maurice Binder para o filme 
Dr. No; à direita, imagem 
do título de abertura da 
série Flying Circus do grupo 
Monty Python, feita por 
Terry Gilliam;

Fonte: Velho,J.(2008). 
Motion Graphics: linguagem 
e tecnologia – Anotações 
para uma metodologia de 
análise ( Dissertação do 
mestrado Design, Escola 
Superior de Desenho 
Industrial da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, 
2008).

Velho (2008) refere que nos anos 80, as inovações tecnológicas da 

computação gráfica e do vídeo digital possibilitaram o aparecimento 

dos sistemas digitais de composição de imagem, que substituíram os 

equipamentos de manipulação utilizados até então. Isto possibilitou 

aplicações de design gráfico mais sofisticadas no cinema e na televisão. 

Só a partir desse instante é que se pode falar em grafismo animado 

conforme é entendido no contexto desta investigação. 

Neste momento, em que o grafismo animado está plenamente es-

tabelecido, destaca-se o designer Kyle Cooper, considerado por Velho 

(2008) como o mais talentoso criador de títulos de abertura para cine-

ma desde o tempo de Saul Bass. O seu primeiro trabalho relevante foi 

para o filme True Lies (1994), embora o mais impressionante tenham 

sido os títulos de abertura dos filmes Se7en (1995) e Twister (1996). 

Actualmente, segundo Velho (2008,) é um dos designers mais concei-

tuados e requisitados de Hollywood , tendo já realizado mais de 150 

títulos de abertura de filmes na sua empresa Imaginary Forces. 

Conforme Silveira (2008) no genérico do filme Se7en foram inseri-

dos gráficos e imagens fílmicas com características plásticas, através de 

sobreposições dos elementos visuais. Observa-se uma influência das 

experimentações de vídeo, pois existem imagens que surgem fora do 

ecrã com sobreposições de imagens, onde se inserem caracteres iconi-

zados ou estilizados, construindo uma linguagem artística e plástica. 

Outros designers contemporâneos de destaque são Deborah Ross 

e Randy Balsmeyer. 

Segundo Silveira (2008), em 1950, a transmissão da programação 

da TV acontecia ao vivo, como programas, novelas, anúncios publici-

tários e vinhetas. Para se separar os diferentes programas, o processo 

era semelhante aos títulos de abertura iniciais do cinema. Era colocado 

um cartão à frente da câmara, era gravado e transmitido naquele mo-

mento. O tempo entre os programas ou a exibição dos cartões podia 

Figura 19
 Títulos de abertura do filme 

Se7en (1995). 

Fonte: Silveira,R. (2008). 
Design Televisual: 

Linguagens e Processos 
( Dissertação da Pós- 

Graduação Strictu Sensu 
em Design, Mestrado da 
Universidade Anhembi 

Morumbi, São Paulo)
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variar, pois dependia da troca dos cenários, substituição dos interve-

nientes (como actores e cantores), a quantidade de patrocinadores a 

apresentar, entre outros motivos. 

Alguns anos depois, os cartões eram deslizados através de um ci-

lindro giratório manejado manualmente. Os logótipos eram posicio-

nados à frente da câmara, tal como os anúncios dos patrocinadores 

dos programas. Porém, nessa mesma altura, já existia uma sonoplastia 

a cobrir as imagens gráficas. 

As TV’s começaram a estabelecer horários fixos para os programas 

conferindo-lhes maior “credibilidade e comprometimento da transmis-

são para o público” (Silveira, 2008, p.33). Surgiram as videotapes que 

tornaram o sistema de transmissão de sinais electrónicos analógicos 

viáveis para a reprodução de imagens em movimento na TV. Além 

disso, tornou-se possível a gravação de programação, disseminando 

o vídeo. Este avanço tecnológico 

fez com que a gravação da imagem 

não tivesse custos tão altos como os 

da película de filme. Sendo assim, a 

criação dos projectos em vídeo ge-

rou linguagens que foram explora-

das e experimentadas pelos artistas 

de videoarte, em 1965.

Segundo Velho (2008), Har-

ry Marks foi o impulsionador no 

desenvolvimento de projectos de 

identidade visual de qualidade para 

a TV e do broadcast design, desem-

penhando um papel tão importante 

como aquele que Saul Bass desem-

penhou para o cinema. 

Harry Marks originou técnicas 

e conceitos como o “moving” ou 

“fliyng logo”, ou seja, marcas gráficas 

em movimento, quando trabalhava 

para o canal de TV americana ABC. 

Figuras 20 e 21 
Imagens de vinhetas criadas 
dos por Harry Marks para o 
canal americano ABC.

Fonte: Velho,J.(2008). 
Motion Graphics: linguagem 
e tecnologia – Anotações 
para uma metodologia de 
análise ( Dissertação do 
mestrado Design, Escola 
Superior de Desenho 
Industrial da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, 
2008).

No início, utilizava técnicas analógicas de efeitos especiais, como na 

criação do genérico do programa Movie of the Week da ABC, em 1969, 

tornando-se, mais tarde, um grande admirador das ferramentas de 

computação gráfica digital, que tornaram populares os recursos da 

animação 3D no broadcast design.

Outro designer também considerado uma referência deste perío-

do foi Martin Lambie-Naim, que criou em 1982 a identidade visual 

e o grafismo animado do canal de televisão inglês Channel 4, permi-

tindo que este se tornasse no primeiro canal a usar conteúdo gerado 

por computador (Pereira, 2009). Também ele, mais tarde, desenvolve 

a primeira imagem corporativa da TVI portuguesa, mas que já não se 

encontra em vigor.

Para Teixeira (2006), Pablo Ferro é também um nome importante 

na criação de aberturas de filmes, tendo sido responsável pela criação 

do quick cut, uma técnica que consiste na edição de vídeo através de 

cortes rápidos, com a utilização de imagens que não possuem qual-

quer tipo de continuidade entre si. Esta técnica começou a ser usada 

na edição dos videoclipes a partir dos anos 80, influenciando a lingua-

gem visual das vinhetas da MTV e valendo a Pablo Ferro o cognome 

de “Pai da MTV”. 

Segundo Silveira (2008) foi o op/pop/vídeo/computer art que per-

mitiu que o grafismo para a TV, composto pela identidade visual do 

canal e programas, como o logótipo e outros 

objectos gráficos, tivessem um estilo tridi-

mensional e/ou com movimentos dinâmicos. 

Influenciados pelas experiências compu-

tacionais e pelos videoclipes, o canal ameri-

cano MTV (Music Television) explorou uma 

dinâmica visual e narrativa, que aplicou vá-

rias concepções gráficas que estabeleciam 

uma identidade com conceitos referentes “à 

liberdade de estilos musicais e estéticos” (Silvei-

ra, 2008, p.37). Direccionado para um público 

jovem e contribuindo para a formação da es-

tética videográfica, quebrava regras do sistema 

Figura 22 
Logotipo metamórfico 

MTV. 

Fonte: Sens, A. (2011). 
O Design Televisual 

e a Interactividade – 
Identificando Características 

e Potenciais (Dissertação 
de mestrado Design 
e Expressão Gráfica, 

Universidade Federal 
de Santa Catarina, 

Florianópolis)
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convencional de gravação de vídeo, como a utilização de câmaras na 

mão em vez de tripés, cortes ríspidos nas imagens, experiências artís-

ticas de vários formatos gráficos, que permitiam uma metamorfose do 

seu logótipo a qualquer momento. Tinha a possibilidade de ter qual-

quer cor, textura ou movimento. A identidade da MTV, considerada 

“camaleónica”, tinha por estas razões uma proposta gráfica diferencia-

da das restantes emissoras.

Foi com a chegada da MTV que se introduziu uma “nova propos-

ta gráfica na televisão em contraste com o panorama televisivo que ti-

nha predominado até então” (Teixeira, 2006, p.118). Antes da MTV, 

o grafismo animado era “frio, corporativo e sem imaginação” (Curran 

apud Pereira, 2009, p.33). A MTV rompeu essas normas, passando 

a linguagem audiovisual a ser “alternativamente inteligente, engraça-

da, estranha e por vezes estúpida” (Curran apud Pereira, 2009, p.33). 

A MTV voltou a usar imagens dimensionais, inseriu recursos visuais 

até aqui não utilizados. Foi a partir deste momento que outros canais, 

principalmente por cabo, começaram a introduzir algumas das carac-

terísticas da linguagem gráfica adoptada pela MTV. Com a evolução 

tecnológica e a influência da MTV, o grafismo animado permitiu um 

maior número de possibilidades gráficas na televisão, sem se apoiar 

apenas num formato (Teixeira, 2006). É por esta altura que o broadcast 

design se torna uma actividade competitiva (Pereira, 2009). 

2.1.3. DIMENSÕES DO GRAFISMO ANIMADO:  
MATRIZES PROJECTUAIS DO GRAFISMO ANIMADO

A criação de um projecto de grafismo animado envolve conheci-

mentos e procedimentos multidisciplinares recorrendo a elementos 

provenientes de diversas linguagens, resultando num processo híbrido. 

Segundo Velho (2008), o método do projecto do grafismo animado 

herda processos do design gráfico, do cinema e da animação, pelo que 

se julgou necessário identificar cada um desses métodos por separado.

2.1.3.1. O PROCESSO DO DESIGN GRÁFICO

Baseando-se em dois autores, Velho (2008) sugere dois alinhamen-

tos metodológicos de design gráfico.

Quando se refere ao designer italiano Bruno Munari explica que 

para este, 

“em design, a metodologia de projecto é essencial, ao contrário 

da forma artística, em que muitas vezes procura-se soluções de 

uma maneira directa. Aqueles que consideram que regras meto-

dológicas inibem a criação, ele argumenta que a criatividade não 

se confunde com ‘improvisação sem método’, e que os que as re-

jeitam estarão destinados a desperdiçar o seu tempo corrigindo 

erros evitáveis pela observância de um método já experimentado, 

até perceberem, tardiamente, que certas coisas terão que ser feitas 

antes e outras depois” (Velho, 2008, p.32). 

 Munari (1981) descreve a sua abordagem metodológica através de 

um percurso de etapas entre um problema de design e a sua solução:

1. Definir o problema no seu todo                                                         

2. Divisão do problema nas suas componentes/ em subproblemas 

3. Recolha de dados relativos ao problema, suas componentes e 

mercado

4. Análise dos dados recolhidos

5. Criatividade

6.Recolha de dados relativos aos materiais e às tecnologias dispo-

níveis para realizar o projecto

7. Experimentações de materiais e instrumentos

8. Construção de modelos(s) demonstrativos

9. Verificação/ validação do(s) modelo(s) 

10. Desenhos de construção do protótipo
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Conforme Velho (2008), a designer e professora universitária Kris-

tin Cullen apresenta uma abordagem mais específica do processo do 

design gráfico:

1. Instrução do projecto – Rigorosa visão geral do projecto que 

dirá como o designer se irá guiar, devendo concentrar-se em três as-

pectos: no entendimento do problema trazido pelo cliente, na relação 

cliente-designer e no público-alvo.

2. Pesquisa e recolha de informações – Revisão do material for-

necido pelo cliente, pesquisas e recolhas de informação adicionais, 

abrangendo materiais e estratégias de comunicação do cliente. 

3. Brainstorming – Actividade que soluciona problemas, criadora 

de ideias, executada individualmente ou em grupo, em que o cliente 

poderá participar. Algumas técnicas podem ser à base de escrita livre, 

mapas cognitivos, listas de ideias e pensamentos, e inspiração visual 

através de imagens seleccionadas.

4. Criação de um conceito – Formulação do esquema visual do 

projecto através de um conceito que pode ser mais simples e objectivo, 

ou mais complicado, através de metáforas e analogias. É através do 

conceito do projecto que se determina a ideia sobre a qual o desenvol-

vimento do design se irá basear.

5. Experiência e desenvolvimento – Estudos visuais básicos e de-

cisões em relação às paletes de cor; famílias tipográficas; formas de 

tratar ilustrações e fotografias; o uso de grafismos, suporte visual; hie-

rarquias de informação; disposição do conteúdo visual e textual, etc. 

6. Execução – Implementação do que foi feito, com alguns ajustes. 

Depois de tudo pronto, verifica-se se o resultado está esteticamente 

forte e se a mensagem está clara e bem comunicada e se obedece às 

instruções do projecto. No fim, o projecto é apresentado ao cliente, e, 

se necessário fazem-se refinamentos e a peça é entregue.

Conforme Costa (2011), o design gráfico visa a comunicação de 

mensagens através de uma linguagem bidimensional que integra e ar-

ticula a expressão gráfica, o texto e a imagem em termos semânticos.

2.1.3.2. O PROCESSO DO CINEMA E DA ANIMAÇÃO

Segundo Velho (2008) o processo do cinema, normalmente, é des-

crito em três etapas:

Pré-produção – fase de planeamento e preparação das filmagens.

Produção – fase das filmagens.

Pós-produção – fase da montagem do material produzido nas filma-

gens e aplicação de efeitos especiais e da sequência dos sons.

Durante a etapa da pré-produção, ocorre o processo denominado 

por pré-visualização, sendo que é a partir dele que toda a produção é 

organizada de forma a preparar as filmagens. Existem 5 fases de pré-

-produção, conforme Velho (2008):

1. Guião – Antes do guião há um argumento, um resumo da histó-

ria, sem diálogos mas com um certo nível de detalhes. O guião por sua 

vez, já contém todo esse tipo de informação e é feito por um guionista 

que divide o argumento em cenas e acrescenta detalhes como é o caso 

dos diálogos. O realizador do filme pode coleccionar músicas, ruídos e 

efeitos sonoros, etc. enquanto o guião está a ser escrito. 

2. Design de produção – A fase do design de produção parte do guião. 

Nesta fase existe a parte da concepção do ambiente do filme, ou seja, a 

caracterização dos cenários, personagens, figurinos, quais os adereços, 

maquilhagem etc. A equipa faz visitas e fotografias dos locais e esboços 

do storyboard, um guião ilustrado com fotografias, desenhos e texto.

3. Análise do guião – O realizador trabalha a partir do guião literário 

e do material do design de produção, procurando definir como as cenas 

se transformarão numa sequência de planos cinematográficos e quais as 

suas grandezas de planos, definindo os storyboards finais. 

4. Cinematografia – Intervenção do director de fotografia. Este é o 

responsável pela iluminação das cenas, pela exposição do filme, pelo en-

quadramento e pela forma como os movimentos de câmara são feitos. 

O fotógrafo visita os locais com o realizador, revê os storyboards e todos 
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os outros materiais do design de produção, tomando conhecimento das 

referências visuais úteis para as filmagens, procedendo de seguida às fil-

magens dos testes.

5. Ensaios – O realizador trabalha directamente com os actores do 

filme, durante os ensaios. Enquanto a encenação é definida, o realizador 

grava a acção dos actores de forma a ter uma ideia aproximada da estru-

tura e ritmo das cenas. Desta forma, o realizador, no final dos ensaios, 

tem elementos que o permitem analisar, rever e aperfeiçoar caso seja 

necessário.

Ainda o mesmo autor afirma que nos filmes actuais de animação tra-

dicional, a fase do planeamento é inteiramente auxiliada por um compu-

tador, com técnicas digitais de pintura e composição de imagem, sendo 

a sua estrutura a seguinte:

1. Storyboard – A partir de uma ideia inicial, um argumento ou 

guião literário desenvolve-se um storyboard.

2. Gravação da banda sonora provisória – Funciona como guia para 

os animadores.

3. Animatics – Processo que junta a banda sonora provisória e o 

storyboard numa espécie de animação básica, que serve de pré-visuali-

zação, antes da animação propriamente dita.

4. Design e timing – Desenvolvem-se os modelos de personagens 

e adereços mais importantes definindo-se em seguida as posições e os 

movimentos labiais, ficando estes registados numa ficha de filmagem, 

com o nome de “X-sheet”.

5. Layout – Através das características de cada cena define-se o layout 

dos cenários. Depois de finalizados, os layouts são incluídos no animatic, 

cumprindo as informações registadas na ficha de filmagem. A isto dá-se 

o nome de “Leica reel”.

6. Animação – Depois de terminadas as fases mais ligadas à ideia do 

projecto começa-se a animação propriamente dita, ou seja, a animação 

de cada movimento dos personagens.

 7. Cenários de fundo – Enquanto a animação decorre, os cenários onde 

ocorrem as acções são pintados conforme o layout definido anteriormente.

8. Câmara – A animação é filmada cena a cena.

2.1.3.3. O PROCESSO HÍBRIDO DO GRAFISMO ANIMADO

Segundo Velho (2008), os três processos descritos anteriormente 

possuem dimensões projectuais que os diferenciam especialmente nas 

fases iniciais de idealização e planeamento e nas finais de execução. 

O design gráfico contém processos que solucionam os problemas de 

comunicação visual sob a forma de um projecto gráfico estático, en-

quanto o cinema e a animação, têm procedimentos de criação e pla-

neamento de uma narrativa audiovisual sob a forma de imagens em 

movimento.

O design gráfico pressupõe um layout único para cada projecto, 

enquanto o cinema e a animação começam com um argumento ou um 

guião passando depois para a produção de vários layouts, sucessivos, e 

sob a forma de uma sequência, capazes de representar as várias acções 

da narrativa que ocorrem num determinado espaço e tempo.

O grafismo animado possui aspecto espacial que o assemelha ao 

design gráfico, e um aspecto temporal que o aproxima do cinema e da 

animação. Estes aspectos estão interligados entre si, impossibilitando 

que sejam analisados em separado. 

Em termos de imagem, se o grafismo animado 

“produz arranjos visuais, de certo modo à semelhança do design 

gráfico, com justaposições e superposições de elementos visuais no 

espaço de uma superfície, esses elementos, [no grafismo anima-

do], variam numa série de propriedades ao longo de uma certa 

duração no tempo, segundo uma narrativa dada. Invertendo a 

lógica, se [o grafismo animado] produz um tipo de imagem tem-

poralizada que narra acções encadeadas, como o cinema e a ani-

mação, faz isso envolvendo “acções gráficas” de elementos visuais 

na forma de ilustrações, fotografias, tipografia escrita, vídeos etc.” 

(Velho, 2008, p.36). 

Isto significa que um aspecto inclui e leva ao outro constantemente.

O grafismo animado compromete o desenvolvimento de um pro-

jecto que seja gráfico, sonoro, dinâmico e narrativo ou uma narrativa 

audiovisual. Por um lado, o grafismo animado necessita de um argu-
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mento ou um guião para ser temporal, por outro, procura soluções 

que sejam gráficas.“Por isso, como reflexo do seu aspecto pictórico, algo 

inerente à sua natureza mas na maioria dos casos reforçada por questões 

mercadológicas como a maioria das aplicações do design gráfico para 

TV” (Velho, 2008, p.37), o grafismo animado apresenta uma herança 

do design gráfico, que é manifestada em fases de trabalho e processos 

típicos dessa área.

Do cinema e da animação, o aspecto temporal, faz com que o grafis-

mo animado herde alguns dos seus processos. Um projecto de anima-

ção usa fotogramas chave que “representam as acções dos personagens, 

as ocorrências de fenómenos e o comportamento da câmara durante um 

plano” (Velho, 2008, p.37).

O fotograma chave indica a distribuição exacta dos elementos visu-

ais. É a passagem de um fotograma chave para o outro que determina 

as alterações da disposição dos elementos visuais.

Portanto, de modo semelhante à animação, planear para o grafismo 

animado, no seu sentido espaço-temporal, quer dizer 

“projectar as relações visuais do conjunto de acções gráficas no es-

paço do fotograma, representadas, nos seus momentos singulares 

ou marcantes, de ruptura, de mudança de comportamento dos 

elementos visuais, por [fotogramas chave] registados na forma de 

um layout sequencial” (Velho, 2008, p.37).

Em suma e ainda de acordo com o mesmo autor, o aspecto espacial 

do grafismo animado leva a processos idênticos aos do design gráfico, 

tais como as definições de objectivos e de conceitos, pesquisa, decisões 

que envolvem formas, cores e composição. Em contrapartida, o aspecto 

temporal do projecto do grafismo animado leva a processos idênticos 

aos do cinema, principalmente da animação, como a criação de argu-

mentos e guiões, sendo que neste caso está direccionado para as acções 

gráficas e a forma como estas são apresentadas e encadeadas, incluindo 

estudos de movimento e ritmo. Isso culmina, sobretudo, no storyboard, 

que regista especialmente os fotogramas chave dessas acções gráficas.

O grafismo animado oscila conforme a área da aplicação e o tipo 

de produto. Esta oscilação está de acordo com o facto de poder ha-

ver necessidade de seguir mais à risca o modelo do design em que há 

contactos com clientes ou agências; em que tem de existir uma maior 

ou menor racionalização do problema; mais ou menos pesquisa; um 

improviso na execução maior ou menor, etc.

Para Krasner (2008), o processo de conceptualização do grafismo 

animado é dividido em cinco fases:

1. Avaliação do projecto – Para Krasner (2008), qualquer projecto 

tem de começar com a definição de um objectivo e do público-alvo 

que atenda a esse mesmo objectivo. É necessário de seguida fazer uma 

pesquisa antes de iniciar o desenvolvimento do projecto.

 “Research is key to effective communication. Intriguing concepts and 

cutting-edge design may not be enough to effectively communicate the 

information if adequate research is not conducted ahead of time” 

(Krasner, 2008, p.289)1.

Iniciar o desenvolvimento do projecto muito cedo pode ser uma 

opção errada pois as primeiras opções podem ser boas mas não as 

mais adequadas para cumprir o objectivo. “Therefore, a thorough anal-

ysis of your subject matter should occur before you begin to conceptual-

ize” (Krasner, 2008, p.289)2.

Depois da pesquisa é igualmente importante perceber quais as 

restrições do projecto quer ao nível orçamental, que pode limitar a 

utilização de certos materiais e equipamentos, ou a contratação de 

profissionais, dos prazos, das ideias dos clientes, dos recursos audio-

visuais e suportes tecnológicos. No entanto estas restrições, segundo 

o autor, não devem ser uma limitação da criatividade, mas directrizes 

que ajudam a cumprir os objectivos. É necessário definir também o 

estilo visual que deve estar de acordo com uma série de factores, como, 

o tipo de mensagem a ser transmitida e o público-alvo. Este pode ser 

por exemplo tipográfico, fotográfico, ilustração, abstracto, texturado, 

cromático etc., podendo melhorar as propriedades expressivas do seu 

conteúdo; 

2. Formulação – Depois de tudo definido é necessário formular 

ideias. Para Krasner (2008) o Brainstorming é o primeiro processo. 

Este pode ser individual ou colectivo; É necessário procurar inspira-

1 T.L. A investigação é 
fundamental para uma 

comunicação eficaz. 
Conceitos intrigantes e 
design de ponta podem 

não ser o suficiente para 
comunicar eficazmente 

a informação, se a 
investigação adequada 

não for realizada antes do 
tempo.

 2T.L. Portanto, uma análise 
completa sobre o assunto 

deve ocorrer antes de se 
começar a desenvolver.
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ção, sendo que quando existe escassez de ideias, Krasner(2008) sugere 

que se faça uma pesquisa. Refere que também se deve cometer alguns 

riscos e fazer experiências por forma ao designer criar algo novo e sair 

do seu território familiar.

3. Desenvolvimento de ideias – Depois de serem formuladas ideias 

é necessário amadurecê-las. Para isso Krasner (2008) refere que deve 

haver uma avaliação, de forma a saber o que manter e o que descartar, 

tendo em atenção se a ideia capta atenção do público, se é baseada 

numa técnica ou numa tendência, se é diferente do que já existe, se é 

possível ser implementada tecnicamente e dentro do orçamento. De-

pois disso é feita uma selecção das ideias que melhor respondem a 

esses itens, redefinindo-se conceitos para uma solução final;

4. Storyboard – Depois de esclarecido o conceito, refinado, e rece-

ber a aprovação do cliente, a próxima etapa é a criação do storyboard. 

Nesta fase a relação de todos os elementos, ao nível de deslocamento, 

escala, alterações de cor, e relação com a tipografia, por exemplo, são 

planeados e registados no storyboard. Este processo atravessa várias 

etapas, nas quais vai sendo acrescentada informação, detalhe e clareza 

visual, até resultar o storyboard final.

5. Animatics – No fim dos storyboards descreverem o movimento 

de forma estática, chega a fase dos animatics, isto é, storyboards ani-

mados, onde se sincroniza o movimento com transições e som. 

 2.1.4.PRÁTICA E ESTRATÉGIA DA ANIMAÇÃO

Recorrendo ao conceito de imagem temporalizada proposto por 

Velho (2008), a animação só é compreensível se houver alterações das 

imagens ao longo do tempo, pois caso contrário, a animação trata-se 

de uma imagem estática. 

O tempo, segundo Costa (2005) é uma das coordenadas que defi-

nem o movimento, sendo considerado como a quarta dimensão. Para 

além das alterações no tempo existem também alterações no espaço, a 

terceira dimensão, nos eixos X, Y e Z.

Na animação, a criação do movimento é produzido pelos fotogra-

mas, que permite que os objectos sofram deslocações e transformações. 

Para Krasner (2008), existem dois tipos de animação, a animação 

fotograma a fotograma e a animação por interpolação. 

“Na animação fotograma a fotograma, é necessário representar 

cada uma das fases do movimento, realizá-las e registá-las ima-

gem a imagem, qualquer que seja o sistema de representação es-

colhido, ou o meio de aquisição ou o procedimento de restituição 

visual da animação utilizados” (Brandão, 2011, p. 273) .

Conforme Krasner (2008) existem dois tipos de fotogramas, os 

fotogramas-chave (keyframes), que define os pontos chaves, ou seja, 

o início e o fim da sequência, identificando as mudanças mais impor-

tantes e os fotogramas intermédios (in-between frames) que se inserem 

entre os fotogramas chave de início e de fim. O número de fotogramas 

intermédios pode variar conforme o movimento ou da mudança ne-

cessária. Estes fotogramas têm como objectivo que a primeira imagem 

se transforme suavemente na última. 

“Generally, small numbers of frames per second produce quick 

changes and abrupt transitions, while greater numbers produce 

smoother transitions. Depending on the subject matter, it is not 

always necessary for an animation to contain large numbers of 

frames” (Krasner, 2008, p. 313)3.

Existem diversas técnicas de animação fotograma a fotograma: a 

animação tradicional, a animação sobre celulóide, a animação directa 

sobre o filme, a animação de colagem, a animação por stop motion e 

a animação por rotoscopia.

Krasner (2008) refere que ao contrário da animação fotograma a 

fotograma animação por interpolação cria os fotogramas intermédios 

automaticamente, sendo estes calculados por um computador. Des-

ta forma, a quantidade de imagens a serem desenhadas manualmente 

para criar um movimento reduzem. Conforme Krasner, (2008), a in-

terpolação pode ser:

Espacial – Refere-se ao sentido e direcção com que o objecto 

se move no espaço, envolvendo a posição, orientação/ inclinação, 

rotação, translação, escala, superposição e justaposição. O movi-

mento pode ser recto, curvo ou seguir um percurso, isto é, o objec-

to segue um caminho previamente definido com várias direcções.

 

 3T.L. Geralmente, poucos 
fotogramas por segundo 

produzem mudanças 
rápidas e transições 

bruscas, enquanto muitos 
fotogramas produzem 

transições suaves. 
Dependendo do assunto, 
nem sempre é necessário 

uma animação conter 
muitos fotogramas.
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Visual- Refere-se à animação da aparência visual dos objectos, 

como a forma geométrica, a cor, a tonalidade, transparência, textura e 

filtros possíveis de serem aplicados.

Temporal – Refere-se à forma como os objectos se movem no tem-

po, como a duração e a velocidade do movimento do objecto, incluin-

do a aceleração e a desaceleração. Quando a interpolação temporal 

é linear, significa que a velocidade é constante, logo o movimento é 

uniforme. Quando é não linear, existe a combinação de acelerações 

e desacelerações, dando origem a um movimento orgânico, natural e 

fluido. 

A forma como o movimento é visualizado é determinada através 

da combinação da trajectória com a sua velocidade, através da inter-

polação espacial e temporal.

Brandão (2011) estrutura as variáveis do movimento da seguinte 

forma: 

“As variáveis de interpolação podem também ser hierarquizadas 

em dois níveis: o primeiro, relativo às variáveis de interpolação 

temporal e de composição, por serem transversais a todas as ou-

tras e inerentes a todo o processo de animação; o segundo, relativo 

às restantes. Estas variáveis podem ser repetidas e combinadas 

entre si no mesmo excerto da animação” (Brandão, 2011, p. 281).

A composição compreende na forma como os elementos estão 

dispostos no espaço, enquadramentos, iluminação, ambiente, movi-

mentos de câmara, equilíbrio, montagem e hierarquia. O objectivo da 

composição é criar uma unidade.

“In design, unity is an underlying principle that refers to the cohe-

rence of the whole—the sense that all of the parts are working together 

to achieve an overall harmony. It creates a sense of cohesiveness within 

a composition and is one of the primary ways designers create stability” 

(Krasner, 2008, p. 216)4.

Desta forma, a composição tem uma relação de interdependência 

com as interpolações já referidas. Esta define a narrativa, transmitindo 

conceitos e emoções. A câmara pode captar um mesmo movimento 

sob vários pontos de vista, podem existir alterações de profundidade 

de campo, a iluminação conforme é colocada, dá ou não realce a deter-

minados elementos, controlando-se a sua fonte, direcção, cor, ângulo 

e incidência.

A montagem por sua vez é o que conjuga todas as partes animadas 

num todo, trabalhando assim com todas as variáveis da composição, 

determinando o seu efeito. (Deleuze, 2006)

Depois de uma adaptação feita através da organização realizada 

por Brandão (2011), as variáveis da composição podem estar organi-

zadas da seguinte forma:

Equilíbrio / Hierarquia

•	 Equilíbrio simétrico;

•	 Equilíbrio radial;

•	 Equilíbrio cristalográfico;

•	 Equilíbrio assimétrico;

•	 Forma e fundo;

•	 Tamanho e escala;

•	 Margens;

•	 Foco de atenção;

•	 Repetição e variedade;

•	 Espaço negativo.

Perspectiva

•	 Normal;

•	 Câmara Subjectiva;

•	 Picado;

•	 Contrapicado;

•	 Focagem e profundidade 

de campo.

 

Tabela 1 
Variáveis do movimento

Fonte: Brandão,J. 
(2011). uma gramática 
do movimento (Tese de 
Doutoramento em Design, 
Faculdade de Arquitectura 
de Lisboa)

4T.L. Em design, unidade 
é o princípio básico que 
se refere à coerência do 

conjunto, para que todos 
os objectos ao trabalharem 

em conjunto, alcancem 
a harmonia.  Isto cria 

uma coesão dentro da 
composição, sendo que 

é uma das principais 
maneiras de o designer criar 

estabilidade. 

Enquadramento de câmara:

•	 Plano Geral;

•	 Plano Americano;

•	 Plano Médio;

•	 Plano Próximo;

•	 Grande Plano;

•	 Muito Grande Plano;

•	 Plano Pormenor;

•	 Amorce.

Espaço 

•	 Espaço Aberto;

•	 Espaço Fechado;

•	 Tridimensional;

•	 Plano.

TEMPO
 COMPOSIÇÃO

ANIMAÇÃO ESPACIAL ANIMAÇÃO MORFOLÓGICA ANIMAÇÃO DE PROPRIEDADES
Translação

Rotação
Percurso

Escala

Alteração da forma Alteração de:
Cores

Textura
Transparência

Filtros
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Superfície/ Iluminação e ambiente

•	 Luz artificial; 

•	 Keylight – iluminação 

geral do plano;

•	 Backlight – retro iluminação;

•	 Fill light – luz 

de preenchimento;

•	 Luz ambiente;

•	 Contraste;

•	 Textura.

Movimentos de câmara

•	 Panorâmica ;

•	 Travelling ou dollying; 

•	 Movimentos de grua 

ou helicóptero; 

•	 Zoom. 

2.1.5. COMPONENTES DO GRAFISMO ANIMADO

O grafismo animado é composto por características elementares 

que integram todo o seu processo e que irão ser analisadas: 

Elementos gráficos 

Segundo Silveira (2008), elementos gráficos são formas vectoriais, 

tridimensionais e ilustrações, que podem ou não constituir texturas 

construídas para o fundo do ecrã, ou estilos tipográficos. Os recortes 

das figuras das imagens do vídeo que são usadas como formas na cons-

trução gráfica da peça, também são considerados elementos gráficos.

Tipografia 

Para Krasner (2008) a tipografia foi sempre um dos principais re-

cursos para transmitir a mensagem. A tipografia ao ser conjugada com 

o movimento e o tempo ganha uma maior capacidade de comunica-

ção, pois ganha qualidades como dinamismo e energia.

“(…) a tipografia configura-se como um complemento explicativo 

da composição visual, evidenciando alguma informação e ser-

vindo como apoio para uma imagem ou para uma locução. Este 

elemento define o padrão tipográfico a ser inserido na peça, apa-

recendo geralmente em movimento e acompanhando o ritmo dos 

elementos gráficos que compõe a imagem” (Silveira, 2008, p.78) .

De acordo com Silveira (2008), a tipografia aliada ao movimen-

to é um dos elementos que determina a hierarquia da informação, ao 

destacar as informações mais importantes do conteúdo, ajudando na 

percepção do telespectador. Pode também servir como elemento iden-

tificador do projecto, podendo funcionar como logótipo.

No entanto é preciso ter em atenção as características básicas da 

tipografia, como a entrelinha, o tipo de letra, o espacejamento, o tama-

nho, para que ao longo do projecto esta seja legível e coerente. Estas 

variáveis podem sofrer alterações conforme o movimento.  

Vídeo

O vídeo também é utilizado no grafismo animado. Segundo Silvei-

ra (2008) o designer tem de estar atento e perceber outras hipóteses 

de produção que não exclusivamente aquelas concretizadas através de 

um computador. É preciso então entender tudo o que envolva captação 

de vídeo e áudio, enquadramento, iluminação, materiais cenográficos, 

direcção de actores, entre outros factores importantes na produção de 

um vídeo.

Computação gráfica 

Conforme Silveira (2008), a computação gráfica tornou-se um dos 

elementos mais importantes para o grafismo animado, a partir do mo-

mento em que permitiu a produção de animação através de um com-

putador, a criação de gráficos bidimensionais e tridimensionais, aliado 

à aplicação dos efeitos visuais, isto é, possibilitando a concepção de gra-

fismos que se movem. A animação computadorizada, hoje conhecida 

como animação digital, consiste na concretização de elementos gráficos, 

que vão desde o seu desenho, modelagem (bidimensionais ou tridimen-

sionais), a sua textura, iluminação, animação e finalização das imagens. 

Outra vantagem da computação gráfica é a montagem/ edição de vídeo. 

Edição de vídeo

•	 Corte;

•	 Transição;

•	 Ritmo;

•	 Ênfase;

•	 Ritmo sequencial;

•	 Sequência;

•	 Continuidade ou

descontinuidade.
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Forma 

Para Krasner (2008), a forma é o elemento mais básico da comu-

nicação visual. Esta pode ser, gráfica, fotográfica, tipográfica, sendo 

usada para sugerir ideias, transmitir emoções. Pode ser geométrica, 

como um rectângulo, um círculo, representando objectos conhecidos, 

natural ou orgânico, como pétalas de flores, dando uma sensação de 

liberdade e espontaneidade, ou até mesmo abstracta, tridimensional, 

bidimensional ou linear.   

Superfície

Krasner (2008) afirma que a textura e o padrão da superfície pode 

adicionar profundidade e contraste a uma composição, simulando no 

telespectador através da visão uma sensação táctil. A superfície, desta 

forma, pode ser preenchida ou apenas delineada, pode ser texturada e 

sombreada, sugerindo a ideia de realidade.

A textura pode, segundo Delicado (2009), ser táctil, pois representa 

qualidades tácteis, ópticas, ou seja apresenta um padrão, regular ou 

irregular caso exista ou não uma repetição dos elementos, dinâmica 

ou estática: o padrão contém ou não movimento. 

A Superfície pode também ser composta pela iluminação que pode 

ser artificial, luz ambiente. Esta tem como objectivo iluminar o ce-

nário, podendo realçar certos objectos. O tipo de iluminação usada 

transmite mensagens diferentes. Cenários escuros podem transmitir 

desilusão, suspense, enquanto cenários com bastante luz representam 

felicidade.  

Tom

Segundo Velho (2008), os objectos mais escuros parecem estar 

mais distantes do que os objectos mais claros. Tal como na ilumina-

ção, os tons claros ou escuros estão associados a reacções emocionais. 

As imagens escuras expressam um clima dramático e trágico e as ima-

gens claras transmitem alegria e tranquilidade. Quanto mais distantes 

estiverem os tons do claro e do escuro - os dois extremos do espectro, 

o preto e o branco - maior é o contraste e a intensidade visual dos ele-

mentos visuais de uma peça. 

Cor

No grafismo animado e no vídeo digital, “o trabalho com a cor está 

circunscrito às possibilidades de representação e especificação dadas 

pelos chamados sistemas de cor, em especial o modelo conhecido como 

RGB” (Velho, 2008, p.81). Este utiliza as cores primárias que são usa-

das para a criação das restantes cores, secundárias. RGB é constituído 

pelo Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). A soma das três 

cores primárias forma o branco.

O design gráfico para impressão utiliza o sistema de cor CMYK 

(ciano, magenta, amarelo (yelow) e preto (black)) e no momento de 

trabalhar no computador o RGB.

De acordo com Gregory (1997), a cor possui três subcomponentes: 

o matiz, a saturação e o brilho. O matiz refere-se à cor pura ou total-

mente saturada. A saturação é a mistura do branco ou pureza da cor, 

isto é, quanto mais branco se misturar à cor, menor é a saturação. O 

brilho é a potência luminosa da cor. 

Para o autor do grafismo animado é importante encontrar uma es-

pécie de paleta de cores para cada trabalho, decidindo que cores esco-

lher, quais as dominantes e quais as que se podem combinar. 

“A aplicação da palete de cores [no grafismo animado] vai desde a 

escolha e preparação dos objectos gráficos originais, bem como a 

manipulação dos objectos em movimento. (…)Pode-se manipular 

todo o objecto, ou apenas uma região definida por máscara ou 

recorte, ou manipular um matiz específico” (Velho, 2008,p.84).

Sendo assim, um projecto de grafismo animado pode conter cores:

•	 Acromáticas – Formada pela escala de cinza

•	 Monocromáticas – Usa apenas uma tonalidade de cor

Figuras 23 e 24 
À esquerda, o modelo 

RGB, mostrando as cores 
primárias e secundárias; à 

direita, uma representação 
do sistema HSV (matiz, 

saturação e brilho) em 
forma de cone.

Fonte: Velho,J.(2008). 
Motion Graphics: linguagem 

e tecnologia – Anotações para 
uma metodologia de análise 
( Dissertação do mestrado 

Design, Escola Superior 
de Desenho Industrial da 
Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro, 2008).
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•	 Policromáticas - Usa várias tonalidades de cor

•	 Complementares- As cores usadas são complementares/ 

     contrastantes entre elas

•	 Análogas- Usadas apenas cores semelhantes

•	 Sólidas

•	 Gradiente  

Espaço

Para Velho (2008) os objectos que sofrem movimento podem ser: 

linhas e pontos - espaço unidimensional, grafismos geométricos - es-

paço bidimensional e fotografia, vídeo e modelagem 3D- espaço tridi-

mensional. 

O espaço do grafismo animado é composto por elementos hetero-

géneos apresentando-se assim na forma de um espaço gráfico híbrido, 

que pode ser simultaneamente plano e profundo.

Os objectos ao terem diferentes tamanhos e deslocamentos, movi-

mentos de câmara perpendiculares ou paralelos ao plano da imagem, 

sobreposições e efeitos de luz e sombras, permitem que se manipule a 

profundidade nos projectos do grafismo animado.

 O espaço pode também ser aberto ou fechado. Compreende-se 

por espaço fechado quando uma imagem parece estar fechada numa 

moldura e por espaço aberto, quando esta se estende para além dos 

limites do ecrã. 

Ainda de acordo com Velho (2008), estas características influen-

ciam na forma como o espectador vê o espaço, simulando ser plano 

(bidimensional) ou profundo (tridimensional).

Equilíbrio 

Segundo Krasner (2008) o equilíbrio é o que cria a estabilidade ou 

instabilidade no projecto. Este pode ser simétrico, quando o espaço é 

dividido em partes iguais em termos de tamanho e peso; radial, um 

tipo de equilíbrio simétrico onde as imagens são projectadas a partir 

de um ponto central; cristalográfico, existindo vários pontos focais que 

são dispostos em forma de padrão repetitivo. Nem sempre o equilíbrio 

necessita de ser simétrico. Um objecto com interesse na textura, cor ou 

forma, pode equilibrar um objecto maior mas que é visualmente menos 

emocionante. O equilíbrio assimétrico torna o projecto mais dinâmico.

Existem os chamados espaços positivos, que são áreas ocupadas e 

os espaços negativos, que correspondem a áreas vazias. É a utilização 

de ambos os espaços que permite que se obtenha o equilíbrio, contras-

te e unidade, podendo afectar o espectador emocionalmente. O espaço 

negativo fornece espaço para respirar, simulando um projecto menos 

denso. 

O equilíbrio está relacionado com a hierarquia, que é o que permite 

organizar as informações complexas, atraindo a atenção do espectador 

conforme a ordem que se pretende. Os elementos mais importantes 

devem captar a atenção directa do espectador, oferecendo a informa-

ção principal. Só depois a atenção do espectador deve ser atraída para 

os elementos secundários que reforçam a mensagem global e aumen-

tam o impacto do projecto. A hierarquia deve ser obtida através de 

contrastes de forma, escala, peso, posicionamento, orientação, cor e 

proximidade.

No grafismo animado, os elementos e as suas relações podem mu-

dar a qualquer momento como o posicionamento, a orientação, os 

tamanhos, as formas e as cores. Sendo assim o tipo de equilíbrio e o 

contraste criado também pode ser modificado. Os objectos mais pe-

quenos podem recuar para o fundo e os objectos maiores aproxima-

rem-se do plano de visualização. Também conforme o mesmo autor, 

estas diferenças de escalas podem captar a imaginação do espectador, 

dramatizando o seu impacto. As diferenças de escala criam uma ilu-

são de profundidade. As cores e as diferenças dos valores também são 

muito importantes no contraste e equilíbrio.

Deve-se portanto tomar algumas decisões acerca dos tamanhos, 

posições e proporções de forma a manter uma composição equilibra-

da e organizada.

Movimento

Para Velho (2008), o movimento pode ser o componente visual que 

mais facilmente se associa à imagem temporalizada pois é através dele 

que a percebemos como tal. 
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O movimento refere-se a acontecimentos e objectos que se movem 

e alteram no tempo e no espaço. Um corpo está em movimento se mu-

dar de posição em relação a um outro corpo podendo criar relações de 

dependência entre si. 

Conforme Velho (2008), existem dois tipos de movimentos no con-

texto do grafismo animado: 

- Movimento do objecto no espaço do grafismo animado em rela-

ção a uma câmara;

- Movimento de uma câmara virtual em relação aos objectos no 

espaço do grafismo animado. 

Quanto ao movimento do objecto, este pode descrever uma trajectó-

ria, sendo descrito como um movimento de translação. Essa trajectória 

pode ser rectilínea, curva, circular e híbrida, isto é, uma linha contínua 

formada por segmentos rectos e curvos. A direcção da trajectória pode 

ser horizontal, vertical, diagonal e multidireccional. A escala, ou seja, a 

distância que um objecto percorre, pode ser curta, média ou longa. A 

velocidade, o tempo que o objecto leva a percorrer um trajecto, pode ser 

rápida, média ou lenta, constante ou variável, se for alvo de acelerações 

ou desacelerações. O movimento também pode ser caracterizado pela 

rotação do objecto, podendo ser centrado, descentrado, ter o mesmo 

sentido dos ponteiros do relógio ou o sentido inverso, uma velocidade 

rápida, média ou lenta, constante ou variável. A rotação consiste no mo-

vimento do objecto em torno de um eixo fixo.

No que respeita à intensidade visual, as trajectórias híbridas são 

as que produzem mais contraste e intensidade visual. Na direcção, a 

horizontal é a menos intensa, enquanto a diagonal e a variável são as 

mais intensas visualmente. Se houver objectos a movimentarem-se na 

mesma direcção e outros em direcções opostas, os de maior intensi-

dade visual são os que transita, em direcções opostas. Os movimentos 

de escala longos são mais intensos que os curtos, pois produzem mais 

movimento. Os movimentos rápidos, em comparação com os lentos, 

são também visualmente mais intensos. 

Em relação ao movimento da câmara, de acordo com Velho (2008), 

este pode ser simulado pelo movimento dos objectos no ecrã. Nessa 

simulação o movimento de câmara mostra os objectos, que estão apa-

rentemente parados, a deslocarem-se no ecrã no sentido oposto ao do 

movimento de câmara.

A câmara pode suportar movimentos como panorâmicas, isto é, 

rotações no eixo do suposto tripé, mas que não podem representar 

rotações muito extensas, superiores a 45º. Existe também o travelling, 

uma imitação de passeio com a câmara paralela ao plano de imagem, 

em todas as direcções e aproximações ou zooms simulados pela alte-

ração da escala dos objectos. Os movimentos de câmara, tais como o 

travelling, zoom e panorâmica, já referidos, causam deslocamentos de 

objectos visíveis no ecrã. As panorâmicas e os zooms são menos inten-

sos visualmente que os travellings. Os movimentos de câmara devem 

manifestar “impulsos e respostas expressivas, ao invés de efeitos mera-

mente mecânicos de acção física” (Arnheim apud Velho,1980, p.394). 

No grafismo animado, “os movimentos dos objectos devem ser calçados 

em motivações exclusivamente expressivas” através dos movimentos de 

câmara (Velho, 2008, p.92).

Ainda de acordo com o mesmo autor, de um plano para outro os 

movimentos de câmara podem produzir contrastes da seguinte forma:

-Movimento/ ausência de movimento

-Movimento 2D/ Movimento 3D

-Panorâmica/ Travelling

- Zoom / Travelling

- Nivelado / Desnivelado

- Escala de Movimento

- Movimento de Objecto / Movimento de câmara 

Outro movimento, é o movimento do ponto de atenção. No grafismo 

animado, a sua importância depende do tamanho do ecrã de exibição. 

Velho (2008) explica que a atenção do espectador é atraída em primeiro 

lugar por um objecto que se move e só depois para objectos ou áreas 

mais luminosas. Na imagem cinematográfica, a atenção do espectador é 

também dirigida para os olhos dos actores. A mudança da posição desses 

factores na imagem em movimento controla o ponto de atenção.
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Além dos movimentos já mencionados, os objectos também po-

dem sofrer alterações no tempo a nível de escala, morfologia e de 

propriedades, como foi referido anteriormente. Consideramos isto no 

contexto do movimento, apesar de não ser uma deslocação no espaço, 

mas sim uma transformação. O que acontece é que existem mudanças 

no tempo, logo os objectos não se encontram estáticos. Estes aconteci-

mentos podem registar-se a uma velocidade mais rápida ou lenta, tal 

como nas deslocações.

Segundo Deleuze (2006) o movimento tem duas vertentes, uma re-

lativa aos objectos, isto é, à variação da sua posição e das suas proprie-

dades físicas, e outra em relação a um todo.

No espaço estão as posições e no tempo, as durações das suas des-

locações. O todo é constituído na edição de vídeo, que pode manipular 

o tempo e o ritmo da narrativa e a ordem da sequência de imagens. 

Mesmo que os elementos sejam estáticos, numa sequência de imagens 

sequenciais, visualizadas com diferenças temporais, permitem dar a 

sensação de movimento. É através destas duas vertentes que vamos ter 

em conta a definição do movimento nesta investigação. Sempre que 

referirmos o termo “movimento” vai englobar então, as deslocações, 

mudança de propriedades, ordem da sequência e surgimento, tempo 

e ritmo dos objectos e da edição, transições entre imagens, mudança 

do ponto de atenção, abrangendo também os movimentos de câmara. 

Ritmo

Baseado na música, Block (apud Velho, 2008) decompõe o ritmo 

em três subcomponentes, podendo ser aplicados nas variadas áreas 

em que o termo se emprega:

- Alternância – o ritmo acontece através da alternância entre o 

som gerado por um aparelho e o silêncio, entre sons fortes e fracos, 

sons isolados e grupos de sons. Sem alternância não há ritmo. Os ru-

ídos produzidos por certos motores não têm ritmo pois não possuem 

qualquer tipo de alternância, tratando-se de um som contínuo.

- Repetição – O ritmo determina-se através da repetição de uma 

alternância.

- Tempo ou andamento– Refere-se à frequência com que as repeti-

ções das alternâncias sucedem. 

Woolman (2004), apesar de recorrer às mesmas categorias que Blo-

ck, acrescenta a concepção de multiplicidade para mencionar a “rela-

ção de padrões rítmicos que ocorrem simultaneamente (…) entre o som, 

imagem, e fala” (Woolman apud Velho, 2008, p. 95). Para Woolman 

(2004), quando se repete um elemento, este produz uma hierarquia e 

acaba por ser realçado. Desta forma quando um objecto é repetido, a 

memorização por parte do espectador aumenta, podendo o seu tempo 

de exibição ser menor. 

Block (apud Velho,2008) refere que os objectos que se modificam 

no tempo, como a posição, rotação, escala, cor, tonalidade e textura 

podem criar ritmo visual uma vez que essas modificações contêm al-

ternância, repetição e andamento primário ou secundário. Para a pro-

dução do primário existem quatro situações:

- Quando um objecto entra e sai do fotograma. Quando um objec-

to entra no fotograma, cria um primeiro pulso visual, quando sai, um 

segundo pulso visual é produzido.

- Quando um objecto passa pela frente ou por detrás de outro ob-

jecto é sempre criado um pulso visual.

- Quando um objecto se move e pára. A alternância é produzida 

pelo movimento e o repouso. Esta juntamente com a sua repetição e 

andamento cria o ritmo visual.

- Quando os objectos mudam de posição. Cada mudança de direcção 

cria um ritmo visual, através da sua alternância, repetição e andamento.

O ritmo secundário é criado pelo movimento de uma determinada 

parte de um objecto, que na sua totalidade origina um ritmo primário. 

No caso de se tratar de uma pessoa a andar, o ritmo secundário é ori-

ginado pelos pés e pernas a moverem-se, enquanto o ritmo primário 

pelo andamento. Assim sendo, a alternância, repetição e andamento 

do ritmo secundário são diferentes do primário.

Os movimentos de câmara e a edição de vídeo também podem 

criar ritmo. Os movimentos de câmara criam ritmo da mesma forma 
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que um objecto, como já foi referido. O ritmo do corte que resulta 

dessa edição tem de ser tido em conta. Para Block (apud Velho,2008), 

cada vez que é feito um corte entre planos é criado um pulso. Em cada 

plano, quanto maior o contraste entre os objectos, maior a força do 

corte. O corte seco de um plano provoca uma alternância editorial. Ao 

haver um padrão continuado pela repetição dos cortes, ou seja, cortes 

e pulsos visuais consecutivos, existem repetições editoriais. Mas se por 

sua vez, existir a repetição dos mesmos planos, gera-se uma repetição 

pictórica. Quanto mais repetições pictóricas existirem, menor a inten-

sidade visual da edição. A frequência dos cortes é determinada pela 

duração dos planos, produzindo dessa forma um andamento editorial 

mais rápido ou mais lento. A percepção do andamento editorial e o rit-

mo da edição é reduzido ou nulo se se registarem cortes muito distan-

tes no tempo, mas se em contrapartida a duração do plano for curta, 

o que provoca cortes próximos no tempo, o andamento e o ritmo da 

edição é rápido e grande.

Ainda de acordo com o mesmo autor, a edição e a determinação do 

seu ritmo estão relacionadas com a narração da história, que é consi-

derada  uma série de eventos. Os eventos podem ser contínuos e sem 

cortes, isto é, um plano – sequência, ou fragmentado, com cortes que 

separam os sub-eventos. Os eventos fragmentados criam maior ênfase 

que os contínuos, uma vez que permite manipular os ritmos. Para ob-

ter contraste pode-se misturar planos longos com planos curtos.

Para Krasner (2008) num evento fragmentado existe a captação de 

vários planos que podem ser gravados através de diferentes grandezas e 

perspectivas (como o grande plano, plano médio, picado, contrapicado) 

que aumentam a intensidade visual e o contraste. No entanto isto pode ser 

atenuado conforme a edição e o ritmo aplicados, da forma anteriormente 

analisada. Cada grandeza e diferentes perspectivas de câmara têm como 

objectivo transmitir diferentes emoções ao telespectador. Perspectivas 

como planos picados, fazem com que os personagens pareçam menores, 

fracos e inofensivos, enquanto que o inverso, o contrapicado, aumenta os 

personagens, fazendo-os parecer mais fortes, inspirando temor. Grande-

zas de planos, mais próximos, são mais emotivas que as gerais, pois são 

mais descritivas dos sentimentos e expressões faciais dos personagens. 

Os ritmos podem ser desiguais ou iguais, lentos ou rápidos, acele-

rados ou desacelerados. “Um andamento rápido pode comunicar ale-

gria, excitação ou comédia. Inversamente, um andamento mais lento 

pode transmitir calma, tristeza ou tragédia” (Delicado, 2009, p.71). As 

acelerações aumentam a intensidade visual do ritmo, enquanto as de-

sacelerações diminuem. Os ritmos podem ter padrões regulares - an-

damentos constantes, ou irregulares - se tiverem andamentos variáveis 

com acelerações e desacelerações. Este último tem intensidade visual e 

contraste maiores que o primeiro. Os ritmos também podem ser con-

tínuos ou fragmentados. Existem os chamados de cortes descontínuos, 

que constituem quebras no eixo, que quebram o ritmo. (Velho, 2008)

“Esse tipo de relação normalmente ocorre no tempo, de um pla-

no para outro. Mas se considerarmos que é possível abrir vários 

quadros com sucessões de planos dentro de um quadro maior, 

passamos a ter relações de sincronia/assincronia no quadro da 

composição movimento” (Velho, 2008, p.99).

 Segundo Krasner (2008), é necessário manter a continuidade, tanto 

no espaço como no tempo para não quebrar o ritmo nem a atenção do 

espectador. A continuidade espacial significa que os objectos se encon-

tram num local do plano de forma sucessiva e coerente em toda a com-

posição. Se num plano existir um objecto que não consta no seguinte, 

ainda que o espaço se mantenha inalterado, o espectador pode dar por 

falta dele, havendo uma quebra. Para garantir a continuidade espacial 

considera-se uma linha imaginária de 180º que permite que qualquer 

acção seja gravada a partir de um dos lados. Um corte entre dois pontos 

de vista no mesmo lado da linha garante continuidade no olhar dos per-

sonagens ao longo dos planos, enquanto que as quebras podem surgir ao 

romper deste princípio. Gravar para além do eixo tem como consequên-

cia que os personagens num plano surjam a olhar para um lado e no pla-

no a seguinte para o lado contrário, havendo a quebra de continuidade. 

A continuidade temporal refere-se aos locais onde são feitos os cor-

tes dos planos e às transições destes. Cortar um plano em que um ob-

jecto está em movimento para outro onde fica estático cria a sensação 

de paragem abrupta, pelo que  o local do corte requer atenção e ajuste 

à sequência de fotogramas para manter a continuidade.
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Existe também uma relação entre elementos visuais e sonoros por 

sincronia ou assincronia. Na sincronia o comportamento e ritmo dos 

elementos visuais acompanha o som, enquanto que na assincronia 

existe um desfasamento entre ambos e o ritmo é quebrado.

Tempo 

O tempo, segundo Costa (2005), é a quarta dimensão. Para Silveira 

(2008) existem algumas questões a ter em consideração acerca do tem-

po no grafismo animado. O tempo total da peça, ou seja, a sua duração 

e o tempo de exposição de cada componente do grafismo animado e 

a duração dos seus movimentos. O designer deve estar atento às “(…)

condições de percepção da mensagem, o movimento da animação grá-

fica de acordo com o ritmo do som e a partir disto, desenvolver uma 

peça que cumpra o objectivo a que esta se dedica” (Silveira, 2008, p.84). 

Algo muito importante e que não se pode esquecer é que no grafismo 

animado os objectos alteram-se no tempo e no espaço, logo as suas 

características podem ser alteradas. 

A forma como o tempo é trabalhado, tem em conta a mensagem e 

o seu objectivo, caracterizando a forma como os elementos são traba-

lhados.

Para Krasner (2008), o tempo pode ser manipulado através de 

efeitos como slow motion, fast motion e freeze frame. Estes efeitos são 

eficazes a exagerar ou enfatizar as acções, alterar a noção de tempo ob-

jectivo e subjectivo, aumentando a intensidade visual e contribuindo 

para o humor. O slow motion retarda o movimento, proporcionando 

uma visão mais clara do conteúdo, podendo transmitir melancolia, 

enquanto o fast motion mostra os movimentos mais rápidos que o 

normal, dando mais informações, podendo criar comédia ou drama, 

acentuando o efeito de pânico ou ansiedade. O freeze frame é utilizado 

como pausa do movimento de um determinado objecto, podendo, tal 

como no slow motion, dar informações mais claras.

A duração dos movimentos dos objectos também pode ser grande, 

média, curta, dependendo da velocidade destes.

Som 

Segundo Silveira (2008), o som é considerado uma componente 

fundamental no grafismo animado, pois em qualquer peça desenvol-

vida, este está presente, principalmente se for para a televisão. O som 

tem como função informar, indicar um estilo ou identidade, constituir 

um ritmo ou um clima que envolva o conteúdo. 

A mesma autora afirma que o som pode ser usado como forma de 

dicção, um texto dito por um locutor, que informa e complementa a 

peça, como banda sonora, isto é, uma música que geralmente é criada 

propositadamente para a peça, sendo que o seu ritmo e melodia estão 

de acordo com esta, de forma a transmitir as emoções pretendidas. 

“(…)a música tem como característica a expressão de emoções 

humanas. Um ouvinte responde emocionalmente de forma cons-

ciente ou subconsciente após ouvir alguma música podendo os 

sentimentos desencadeados variar entre os extremos da calma até 

à excitação” (Soo apud Delicado 2009, p. 63).

O som também pode ser constituído por efeitos sonoros e ruídos. 
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2.2.1.IDENTIDADE CORPORATIVA 
E IDENTIDADE DE MARCA 

A identidade de uma marca, um produto ou de 

uma empresa, é aquilo que lhe dá um significado, que 

lhe define, que dirige as suas acções empresariais e fi-

nanceiras, determina os objectivos mercadológicos e 

fornece um sentido, um conceito que é comunicado 

através de símbolos. 

Vásquez (2007) refere que a definição de marca é algo complexo. 

Uma marca é aquilo que transmite determinadas sensações ao con-

sumidor e que faz com que este se identifique com ela. Além disso 

representa algo que o consumidor aspira obter em termos de imagem, 

algo que não possui e que a marca lhe pode oferecer. A marca não é 

apenas um logótipo, um slogan ou uma etiqueta, mas “um conceito, 

uma atitude, uma postura e um conjunto de valores que vão para além 

dos atributos do produto” ou empresa (Vásquez,2007, p. 202). A marca 

pode ser um produto, um objecto, ou uma empresa. 

Para Costa (2008), uma das primeiras dimensões da marca é a sua 

designação verbal, o nome que, através do design, se materializa em 

algo visual. O nome é o primeiro elemento identificador, pois é essen-

cial para que o público se refira à marca e é também o mais duradouro. 

O que não tem nome, não existe. Mas o nome não é algo visível, é um 

som, que é volátil e imaterial e que portanto pode ser dissolvido no 

espaço.

Para que as marcas sejam reconhecidas e memorizadas, com maior 

eficácia, necessitam de uma representação visual, e não só a verbal, 

para que existam no tempo e no espaço. Mais forte que a memória au-

dível, é a visual, logo o nome tem que ser visível. Desta forma, a parte 

verbal e visual complementam-se. Embora a marca tenha determinado 

nome, poderia ter um outro recebido através do acto de baptismo.

A identidade de marca compreende duas dimensões, uma externa 

e outra interna. A externa refere-se à identidade visual e material. Tei-

xeira, Oliveira e Bona (2007, p.2) definem a identidade visual como a 

reunião de toda a referência visual que identifica uma empresa ou pro-

2.2.
IDENTIDADE 

CORPORATIVA
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duto, como os logótipos, os símbolos, as cores, a tipografia, as dispo-

sições e os arranjos gráficos que precisam de se “manter dentro de um 

padrão para estabelecer a consolidação de uma marca e de seu produto”.

Segundo Raposo (2008) trata-se do modo como a organização de-

cide-se expressar estratégica e publicamente os seus valores, cultura, 

personalidade e posicionamento através de um sistema de signos grá-

ficos articulados semântica e visualmente. Por outras palavras “a iden-

tidade visual é o conjunto visual projetado para representar graficamente 

uma instituição” (Teixeira & Oliveira & Bona, 2007, p.5). A dimensão 

interna da marca é designada por Vásquez (2008) como identidade 

conceitual, o conceito que nesta investigação corresponde à identida-

de corporativa. A identidade conceitual “vai definir a razão de ser da 

empresa e dos seus produtos” (Vásquez, 2008, p. 203), ou seja, quem é a 

empresa e onde quer chegar. Por outras palavras, a identidade corpora-

tiva é o conjunto de características “que permitem identificar e diferen-

ciar uma empresa da outra” (Vásquez, 2008, p. 204), ou seja a missão, a 

visão e a cultura corporativa. A missão “é o ponto de partida das ações 

da empresa, o propósito que justifica a sua existência” (Vásquez, 2008, 

p. 204), e que define que actividade vai desenvolver. A visão, por sua 

vez, define os objectivos que pretende alcançar. A cultura corporativa 

é o conjunto de símbolos, códigos e padrões criados e preservados ao 

longo do tempo e que é partilhado por um grupo de pessoas. 

 “Frequentemente, pensa-se que a identidade corporativa se limita 

a símbolos, logótipos, cores, tipografia e mesmo de produtos, edifícios, 

móveis, aparência visual” (Raposo, 2008, p. 90), porém relaciona-se 

com o modo como a empresa se vê a si própria e como pensa e actua. 

Conforme exposto, a identidade corporativa é um conceito complexo 

que compreende outros como: a cultura, a visão, o posicionamento, a 

personalidade, objectivos, estratégias, foco, clientes e seu tratamento e 

tudo o que possa influenciar na gestão de uma empresa. 

A identidade visual envolve todos os elementos visuais que contri-

buem à comunicação da identidade corporativa (Raposo, 2008). Segun-

do Teixeira, Oliveira e Bona (2007) trata-se da identificação visual da 

empresa e do modo como é materializada a sua identidade, pelo que tem 

uma importância estratégica na comunicação. A identidade visual não é 

a identidade corporativa, mas antes uma representação parcial que tem 

influência na própria percepção dos valores e cultura internos. 

A identidade visual é fundamental à comunicação da identidade 

corporativa ou da marca pois transmite os atributos corporativos que 

o público percepciona, identifica e reconhece como marca. A comu-

nicação visual é um factor base no relacionamento institucional e até 

singular, que tem implicações directas para os juízos de valor iniciais e 

a criação de estereótipos positivos ou negativos em relação a objectos, 

pessoas ou instituições. A comunicação também pode ser auxiliada 

pela identidade sonora e olfactiva. 

Segundo Raposo (2008), uma marca depende de valores e esta só 

resulta se todos os intervenientes os compreenderem e acreditarem 

neles. Os emissores devem acreditar na marca e em valores comuns 

partilhados, transmitindo de forma clara e coerente todos os tipos de 

acção corporativa. Além disso, todos os elementos tangíveis e intangí-

veis da identidade (cultura e personalidade corporativa, cor, tipogra-

fia, logótipo, símbolo, etc.) devem ser fortes e coerentes uns com os 

outros. Para que as expectativas do público correspondam à realidade, 

a identidade visual deve equivaler à identidade corporativa, ou seja, 

aos valores corporativos expressos na missão e no posicionamento.

2.2.2. IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual é um sistema de signos gráficos que representam, 

caracterizam e materializam a identidade corporativa da marca através 

da definição da personalidade da marca. Segundo Raposo (2008), a 

identidade visual compreende elementos institucionais como a marca 

gráfica (logótipo e/ou símbolo), cor, tipografia, formatos, embalagens, 

mascotes, sinalética, publicidade, frota automóvel, audiovisuais, farda-

mentos, arquitectura, slogan e outros textos escritos, entre outros signos 

e meios sob um programa e retórica particular e intencional. 

Para Costa (2008) o logótipo é o nome da marca desenhado, que 

deve ser legível e visível. Ou seja, o nome da marca adquire a forma 

da grafia da sua assinatura comercial. O logótipo é “o nome de uma 
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empresa ou marca composto com caracteres tipográficos distintivos ou 

usando desenhos especiais de letras arranjadas de forma particular. A 

cor e a forma da fonte tipográfica devem ser diferentes de outras no mes-

mo mercado” (Interbrand, 2008, p.81).

No âmbito da identidade visual, o termo símbolo refere-se à pre-

sentação figurativa mais ou menos iconográfica sem recurso a letras 

ou palavras.

O logótipo e o símbolo cumprem a 

mesma função por duas vias diferentes, 

podendo complementar-se a um nível 

gráfico-semântico (Adidas e da Kodak).

Outro elemento também importante 

para Costa (2011) é a cor. “ A sua capacidade comunicativa é ins-

tantânea, mais rápida do que qualquer logótipo ou símbolo icónico, 

porque não é necessário descodifica-lo. A cor é uma sensação luminosa 

pura, e muitas marcas exploram-na com eficácia” (Costa, 2011, p. 89). 

A Cor é distintiva e muitas vezes 

as pessoas reconhecem a marca 

através desta, como por exemplo 

a Coca-Cola.

Segundo Vásquez (2007) a identidade visual cumpre as seguintes 

funções:

-Identificação – Identifica um produto ou um serviço. Os elemen-

tos gráficos exercem uma atracção visual, gerando desta forma asso-

ciações entre a marca e o consumidor.

-Diferenciação – Os elementos gráficos de uma marca, proporcio-

nam a diferenciação da concorrência. Quanto maior for o grau de di-

ferenciação, mais rapidamente é retida na memória, pois dá mais nas 

vistas, sendo esse o objectivo.

-Associação – Funciona como um “carimbo”. O logótipo vincula o 

produto, a empresa ou o fabricante com o consumidor.

-Reforço – Reforça a imagem da empresa, pois acrescenta associa-

ções e consolida a sua posição perante a concorrência.

Além disso, a identidade visual, ainda de acordo com Vásquez 

(2007) deve reunir determinados princípios para cumprir os seus ob-

jectivos. Deve ser portanto:

- Única, original, autêntica e intransferível – Não devem existir 

duas marcas com a mesma identidade. Um produto pode ser copiado, 

mas a sua identidade é difícil.

- Atemporal e constante – A identidade não tem uma validade, 

mas deve ser constante no tempo. 

- Consistente e coerente – A identidade deve ser sólida nos ele-

mentos que a constituem, havendo uma correlação entre eles, sendo 

coerentes e compatíveis entre si.

- Objectiva e adaptável - A identidade deve ser directa nas suas 

intenções e a sua comunicação adequada com o seu público-alvo.

A forma como a marca vai ser reconhecida dependerá do modo 

como a identidade corporativa for concretizada graficamente. A iden-

tidade visual deve ser também criativa, clara, viável e susceptível a pro-

tecção. Com base nestes princípios, os elementos da identidade visual 

devem ser planeados, implementados e controlados para se tornarem 

eficazes, pois é através da identidade visual que o público identifica e 

reconhece uma marca (Vásquez, 2007).

2.2.3. IDENTIDADE SONORA

Identidade sonora refere-se à adopção de uma música, gingle ou 

som para identificar e anunciar um produto, serviço ou empresa. Ao 

ser repetida muitas vezes, a identidade sonora ganha poder e as em-

presas usam-na em todos os locais, para que os compradores e con-

correntes a possam ouvir, quer na rádio, televisão, web, entre outros 

locais. A marca sonora é importante para a conscientização e diferen-

ciação de marcas (Interbrand, 2008).

Para Bronner e Hirt (2009) a identidade sonora forma uma ligação 

emocional entre o transmissor e o receptor do som, que o permite 

reconhecer, captar a mensagem e consolidá-la. 

Figura 25 
Logótipo da Adidas

Fonte: Adidas Logo. (2009). 
Wikipedia. [Internet] 
Disponível em <http://
en.wikipedia.org/wiki/
File:Adidas_Logo.svg> 
[Consult. a: 13 de Setembro 

de 2012]

Figura 26
Logótipo da Coca-Cola

Fonte: Curiosidades sobre a 
Coca-Cola. (2009). Minilua. 
[Internet] Disponível 
em http://minilua.com/
curiosidades-coca-cola/ 
[Consult. a: 13 de Setembro 
de 2012]
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A identidade sonora afecta-nos emocionalmente, aumentando o 

reconhecimento da marca de forma inconsciente sem que seja neces-

sário o campo da visão. Uma pessoa pode ter a televisão ligada e estar 

a fazer outras coisas ao mesmo tempo, como por exemplo a ler um 

livro. No entanto o sentido da audição continua activo, podendo ouvir 

e captando a informação vinda da televisão. A audição é um sentido 

que nunca fica inactivo, ao contrário da visão.

Ainda de acordo com os mesmos autores, os elementos de marca 

sonoros podem ser inúmeros. Desde efeitos sonoros, como sons de 

objectos, de ambientes, etc, música, voz à assinatura da marca. A as-

sinatura deve expressar correctamente os atributos da marca. A voz 

evoca emoções e associações a determinadas personalidades. A voz é 

caracterizada pelo ritmo, acentuação, pausas, timbre, idade e género. 

A voz pode por vezes, devido às suas características, alterar a impres-

são que se tem da marca. Basta a voz ou um determinado som ou mú-

sica, por vezes, para representar ou se reconhecer uma determinada 

marca. Um som pode ter um impacto positivo ou negativo na imagem 

de marca. A identidade sonora deve ser distintiva/ única, memorável, 

reconhecível, flexível e concisa. 

2.2.4. COMUNICAÇÃO DA IDENTIDADE CORPORATIVA

Segundo Vásquez, a finalidade da comunicação é construir uma 

imagem relativa à identidade, isto é, a comunicação serve “como um 

mecanismo transmissor que actua como elemento transformador ou co-

dificador da identidade em mensagem, e como criadora das condições 

necessárias para a sua distribuição aos públicos-alvo” (Tajada apud Vás-

quez, 2007, p.207).

A comunicação da identidade corporativa dá a conhecer a empre-

sa e os seus valores, ou seja, torna pública a sua identidade, para que 

as pessoas a conheçam. Essa comunicação é feita de forma planeada, 

através da publicidade, das relações públicas, marketing, etc. Esses mé-

todos poderão transmitir os valores da empresa, dando a conhecer a 

materialização da identidade corporativa, isto é, a identidade visual, 

apesar de serem mais abrangentes. 

Na comunicação da identidade corporativa, as campanhas devem 

estar integradas para que a mensagem a ser comunicada tenha um 

único significado, uma única linguagem. O consumidor, sempre que é 

exposto à marca, seja através de que veículo for, deverá percebê-la com 

um único significado. A sinergia no mix de comunicação traz coerên-

cia à mensagem, criando uma imagem de marca forte e unificada que 

integra as diferentes actividades da empresa entre si e o consumidor. 

“Quando transmitida ao público certo, no momento oportuno, a men-

sagem optimiza recursos e melhora a capacidade da empresa de atingir 

seus objectivos” (Vásquez,2007, p.209).

Ainda para Vásquez (2007), a Comunicação integrada de marketing 

(CIM), principal responsável pela comunicação corporativa, utiliza di-

versas ferramentas de comunicação como a publicidade, promoções, 

vendas directas etc. Para além dos métodos tradicionais (televisão, rá-

dio, jornal, etc.), usa uma lista muito ampla de meios de comunicação 

alternativa, como outdoors, merchandising nas novelas, cartazes, etc. 

A versatilidade dos meios permite alcançar diferentes tipos de consu-

midores e a redução dos custos. Os programas de comunicação que se 

seleccionam, variam conforme o tipo de público que se quer atingir. 

O objectivo da CIM é alcançar o público-alvo de diversas maneiras e 

com vários recursos.

Para Chaves (1994) a comunicação da identidade corporativa só 

existe quando há um feedback correspondente à mensagem, pelo que 

deve ser planeada em função de um propósito. 

2.2.5. RELAÇÃO ENTRE ELEMENTOS CORPORATIVOS

Segundo Raposo a marca é a 

“consequência de associações decorrentes da experiência e cultu-

ra do receptor, tendo em conta mensagens recebidas directa ou 

indirectamente da organização (os produtos ou serviços, objectos 

gráficos, embalagens, a qualidade, a retórica, os preços, a imagem 

do staff, os ambientes, entre outros), que funcionam como grupos 

e sistemas de signos e que, enquanto código, culminam no imagi-

nário colectivo” (Raposo, 2008, p.15).
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Nem todas as marcas são resultado de planeamento da organiza-

ção. Podem existir casos em que alguns dados sejam transmitidos sem 

intenção. Existem convenções feitas pelo público que causam uma 

identificação espontânea. Um exemplo disso é a Torre Eiffel que fun-

ciona como elemento identificador da cidade de Paris, mas que através 

das suas características em nada descreve a cidade (Chaves e Bellucia 

apud Raposo, 2008). As marcas podem ser planeadas, porém o seu 

significado pode ser alterado espontaneamente através do trabalho 

simbólico quotidiano. Tal não significa que as marcas possam deixar 

de ser planeadas, mas antes que requeiram um programa que evite o 

acaso na formação da imagem de marca (Raposo, 2008).

A marca é uma dimensão comunicacional onde existem diversos 

signos que se relacionam entre si e que têm a ver com a materialização 

visual (marca gráfica), o nome, o ambiente e contexto de uso (edifí-

cios, empregados, etc.), podendo também existir uma correspondên-

cia sonora e/ou olfactiva.

Segundo Vásquez (2007) existe uma relação trilógica entre identi-

dade- comunicação – imagem:

Identidade corporativa – Segundo Raposo (2008), esta desenvolve-

-se no interior da organização. Como referido anteriormente, trata-se 

de um conjunto de atributos e valores que a organização assume como 

seus, que estão relacionados com a visão, aquilo que a organização é, as 

suas perspectivas, etc. Para Chaves (1994) estes atributos constituem 

um discurso: o discurso da identidade.   

Comunicação corporativa – Diferente da comunicação da identi-

dade corporativa, pois segundo Chaves (1994), trata-se de um conjunto 

de mensagens que são emitidas de forma consciente ou inconsciente, 

voluntária ou involuntária. De todas as mensagens emitidas por uma 

instituição, apenas algumas se referem à sua identidade (publicidade, 

declarações públicas sobre a instituição, documentos e memórias des-

critivos, etc.) A comunicação não é opcional, mas sim especifica de 

certos tipos de entidades, sendo essencial no funcionamento da orga-

nização social. Pode existir comunicação sem intenção comunicativa. 

Imagem corporativa – Para Chaves (1994) é a análise feita pelos 

públicos, que resulta de todos os dados provenientes da organização. 

Desta análise podem resultar variadas interpretações e imagens men-

tais que o público tem em relação à empresa ou organização. Confun-

dem-se imagens mentais com imagens visuais ou gráficas, represen-

tadas pelo logótipo, símbolo, cores, tipografia e as relações entre estes 

elementos-base da identidade visual pelos quais a empresa exibe a sua 

imagem. A imagem mental é a imagem criada na mente do público so-

bre uma determinada empresa ou organização. A imagem corporativa 

é, portanto, a interpretação espontânea ou intencional feita pela socie-

dade acerca da organização, através dos atributos que a identificam. “A 

identidade é o que a empresa for» (quer saiba transmiti-lo quer não). A 

imagem é o que nós «pensamos que é» (a imagem mental que cada um 

forma «é» a realidade)” (Costa, 2011, p. 88).

Segundo Vásquez (2007) a relação entre identidade corporativa e 

imagem corporativa é uma reacção causa-efeito. A causa é a identi-

dade que se quer comunicar, e o efeito, a percepção dessa identidade, 

que é projectada através da identidade visual corporativa. A identi-

dade auto-representa a organização, ou seja, é o entendimento que a 

marca tem de si mesma, já a imagem corporativa são as formas de re-

presentação desenvolvidas pelo público-alvo, a forma como o público 

compreende a marca. A identidade é objectiva e a imagem subjectiva 

e simbólica. Ambos os conceitos são estados de opinião criados pelo 

processo de comunicação  e actividade social, embora o primeiro seja 

interno e o segundo externo.

“Qualquer comunicação implica uma mensagem emitida e repro-

duzida. Mas uma vez que todos os receptores recriam as mensagens 

recebidas existe sempre um desfasamento entre Comunicação e 

Imagem corporativa, ou seja entre a mensagem emitida e o seu pro-

cessamento ou integração pelo destinatário” (Raposo, 2008, p.21). 

Segundo Vásquez (2007), significa que num processo de comuni-

cação podem-se produzir duas possibilidades: Uma comunicação ide-

al em que a imagem corporativa coincide com a sua identidade, ou o 

contrário, uma comunicação distorcida. 

Na comunicação ideal, a transmissão da identidade corporativa é 

adequada. A identidade definida e materializada é feita correctamente 

através de ferramentas de comunicação que produzem a sua imagem 
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semelhante. Uma boa imagem é um elemento decisivo para a escolha 

da marca: “o consumidor satisfaz suas necessidades racionalmente por 

meio de atributos do produto, e emocionalmente pela percepção da mar-

ca do produto” (Vásquez, 2007, p.210). Quer dizer que a marca estabe-

lece uma ligação com o consumidor, que vai para além das caracterís-

ticas do produto ou da empresa, convertendo-se a imagem num factor 

decisivo na escolha da mesma. 

Ainda de acordo com a mesma autora, na comunicação distorcida 

existe um lapso entre a identidade e a imagem corporativa, que pode 

ser compreendida de duas formas:

- A identidade corporativa pode não ser bem definida, mas a ima-

gem produzida é forte e consistente. A publicidade por vezes enaltece 

uma identidade fraca, disfarçando a verdadeira identidade. O problema 

encontra-se na definição da identidade corporativa, quer na parte con-

ceitual ou visual. “Para que a marca seja comunicada da melhor maneira, 

é conveniente que a identidade de marca seja forte, memorável, focalizada 

e motivadora” (Vásquez, 2007, p. 210). Quando os elementos que consti-

tuem a identidade não são consistentes e coesos, a imagem positiva não 

irá perdurar. O principal problema deste tipo de comunicação é a falta de 

credibilidade, pois propõe ao consumidor algo que não se pode cumprir, 

causando assim um desgaste na imagem da marca.    

- Quando a marca tem uma identidade bem definida e forte, mas 

que não é correctamente comunicada, transmite-se uma identidade 

fraca. O problema, neste caso, está na má concepção, na falta de criati-

vidade ou na execução errada da comunicação. Desta forma, a marca 

pode ser compreendida como uma marca fraca e sem energia. Quando 

as comunicações não são actualizadas, a imagem da marca é tida como 

envelhecida e enfraquecida, podendo conduzir ao seu declínio e desa-

parecimento. 

Para Vásquez (2007), uma imagem negativa afecta a reputação da 

empresa. Uma crise de imagem é uma falha na credibilidade, confian-

ça, e reputação. Uma empresa não vende produtos, mas sim uma mar-

ca e com ela um conjunto de associações, ou seja, a confiança que pode 

ser exprimida através da qualidade dos produtos, da segurança das ins-

talações, dos serviços oferecidos, etc. Quando a identidade da marca 

é bem definida e comunicada, traz retorno económico e financeiro à 

empresa, ajudando-a a superar, a minimizar e prevenir uma crise de 

imagem. 

2.2.6. REPUTAÇÃO

Como referido, é a comunicação que precede uma boa reputação 

da empresa, juntamente com os seus comportamentos no dia-a-dia, 

sua gerência e contexto. Segundo Almeida e Nunes (2007), a comuni-

cação contribui para dar visibilidade ao que a organização faz, cons-

truído um sentido e significados que criam um grau de admiração, 

respeito, simpatia e confiança por parte dos públicos. As empresas que 

melhor gerem a sua reputação são aquelas que têm uma comunicação 

interactiva com todos os públicos. A eficiência e a eficácia da comuni-

cação influenciam o grau de reputação. A organização precisa de ser 

clara em relação a quem é, onde quer chegar e de como é vista, para 

que possa compor as suas acções e discursos. Ao compor estes aspec-

tos, permite-se que a organização se conheça melhor e que planeie a 

sua comunicação de uma forma mais direccionada e estratégica, de 

acordo com os seus objectivos.   

Há certos aspectos que contribuem para a construção e sustentação 

da reputação de uma organização, de acordo com os autores:

- A reputação faz com que a empresa ocupe uma posição distinta 

na mente dos públicos;

- Uma reputação positiva e forte é construída pela sua autentici-

dade, transparência na condução dos seus negócios, consistência e 

coerência das suas mensagens e acções corporativas e comunicacio-

nais. Uma comunicação com respostas e diálogos efectivos permite 

que a reputação seja forte. A forma responsável e consciente com que 

se actua, com e em favor das tendências dos consumidores, pode ter 

impacto nos relacionamentos da empresa. 

Para Almeida e Nunes (2007), embora a imagem e a reputação 

corporativa se relacionem, esta última constrói-se ao longo dos anos 

baseando-se nas acções e comportamentos da organização. A imagem 



64 65estado de arte:  identidade corporativa estado de arte:  identidade corporativa

define-se como o reflexo da identidade visual e pela forma como a 

organização é vista pelos outros. No relacionamento entre a reputação 

e a imagem, as imagens são momentâneas, alteráveis e adequam-se às 

representações de uma organização, enquanto a reputação é mais es-

tável. Uma organização que disfrutar de uma reputação positiva com 

notoriedade pode superar uma crise que afecta a sua imagem apenas 

a curto prazo, sustentando-se nos relacionamentos e acções anteriores 

que criaram confiança, respeito e credibilidade. Construir reputação 

é um processo demorado e necessita de uma atitude consistente, no 

tempo e nas várias situações em que a organização se insere.

2.2.7. IDENTIDADE TELEVISIVA EM 4D

2.2.7.1. LINGUAGEM TELEVISIVA E SUA IDENTIDADE

Segundo González (s.d), como qualquer outra organização, as 

empresas audiovisuais começaram a apostar numa gestão da comu-

nicação e posicionamento da sua marca. Muitas são as cadeias que se 

tentam diferenciar da concorrência oferecendo ao espectador novos 

valores que se manifestam através da comunicação. Estes novos va-

lores são manifestados através de um conjunto de formas discursivas 

que servem para se posicionar e diferenciar das outras cadeias, mas 

mais importante, para definir e expressar a sua identidade e projectar 

uma imagem corporativa.

Para gerir um canal de televisão é necessário criar uma estratégia co-

municativa, de forma a controlar todos os detalhes, as relações com a so-

ciedade, o uso das novas tecnologias, as decorações, os apresentadores etc. 

Segundo Sens (2011) os conteúdos televisivos são organizados 

como se fossem embalagens, isto é, são separados em unidades que 

permitem que num conjunto de imagens ininterruptas sejam facil-

mente reconhecíveis. Cada uma dessas unidades tem um carácter de 

produto, que transmite informações e sensações, induzindo o consu-

mo. Desta forma o fluxo está fragmentado, mas é necessário estabe-

lecer uma continuidade. Para Costa (2005) para haver continuidade, 

as unidades, mesmo que estejam separadas, têm que estar estrutura-

das em cada emissora, para que sejam coerentes entre si e entendidas 

como apenas um discurso e identidade.  

O design, mais concretamente o grafismo animado, tem como ob-

jectivo ajudar na construção de uma imagem organizacional sólida do 

canal, isto é, manter uma coerência dos seus valores com os sons, ima-

gens e textos. 

A identidade de um canal transmitida, designada muitas vezes por 

on-air look, inclui todos os elementos da programação, procurando, 

como já foi referido, uma coerência visual que vai desde a cenografia e 

a iluminação dos programas, aos actores e apresentadores, às infogra-

fias, chegando às vinhetas do canal.

Para Costa (2005) ao contrário das empresas industriais e de ser-

viços, cujos suportes de identidade visual são diversificados (embala-

gens, folhetos, anúncios, entre outros), nas televisões a comunicação 

corporativa integra-se na programação. Isto significa que a televisão 

é o próprio meio transmissor da sua identidade. A televisão funciona 

como a sua autopromoção, isto é, as divulgações das suas atracções 

ocorre dentro do mesmo meio de comunicação. No entanto também 

pode expressar a sua identidade através dos meios habituais, como 

cartazes, páginas web, entre outros.    

Ponte e Niemeyer (2008) afirmam que é através das vinhetas, que 

têm como função identificar o canal, organizar, separar e informar a 

programação, que melhor se transmitem os conceitos da marca emis-

sora, logo a sua identidade. Estas vinhetas auxiliam a lembrança e di-

vulgação do canal e dos seus programas. 

A área responsável pela produção das vinhetas é o grafismo animado, 

logo é este o responsável pela forma como a identidade é transmitida. 

Desta forma e segundo Costa (2005), a identidade das empresas in-

dustriais está inserida num suporte espacial, como a página impressa 

e os cartazes, mas a da televisão encontra-se num suporte temporal, 

que é sequencial, baseando-se num discurso imaterial de imagens, no 

movimento e no som.

Conforme Costa (2005) o próprio meio televisivo impõe novos as-

pectos ao sistema identitário. Existem três elementos na identidade 
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televisiva: O nome, o vídeo e o som. O vídeo é formado pelo logótipo, 

símbolo, a cor e o movimento. O movimento e o som são elementos 

que se diferenciam dos sistemas de identidade aplicados a outros tipos 

de empresas. Isto significa que, para além dos elementos visuais (como 

cores, formas, linhas, tipografias, grafismos, estilos, texturas etc.), fa-

zem parte da identidade televisiva os sons (timbres, ritmos, intensi-

dade etc.) e o tempo da narrativa (transições e cortes, movimento de 

câmara e dos objectos, etc.). Ou seja, para além da identidade visual 

típica de outras empresas, composta por logótipo, símbolo e cor, re-

corre também ao movimento e o som.

Segundo Sens (2011), embora o movimento e o som sejam impor-

tantes, o logótipo e o símbolo devem ser reconhecidos e memorizados 

em primeiro lugar. No entanto, o logótipo, o símbolo, as cores e a ti-

pografia podem ser acompanhados por outros elementos visuais na 

identificação do canal, como mascotes, figuras e efeitos. A tipografia 

surge frequentemente durante a programação como enunciado textual 

com um sentido estético e semântico, que não deve comprometer a 

leitura nem a legibilidade. 

Segundo Silveira (2008) as características do meio televisivo mar-

cam as diferenças no projecto de identidade televisiva, pelo que é fre-

quente que o logótipo se relacione com o movimento, o som e o tempo. 

A identidade televisiva, com a introdução dos elementos gráficos, 

do vídeo e do som que compõe a peça, determina a linguagem do ca-

nal posicionando-se como uma ferramenta de comunicação.

Emissoras, como a americana NBC, começaram a fazer um rede-

sign dos seus logótipos utilizando os efeitos visuais conquistados pelo 

aperfeiçoamento da computação gráfica. Os logótipos começaram a 

ser tridimensionais, tornando estes recursos como próprios da televi-

são, estabelecendo uma característica da linguagem televisiva. 

Para Ponte e Niemeyer (2008), os elementos de identidade distri-

buem-se durante a programação, definindo o canal e os seus progra-

mas. Os canais são considerados como empresas e os programas, os 

seus respectivos produtos, numa lógica corporativa.

De acordo com Ponte e Niemeyer (2009), a identidade televisiva 

relaciona imagens, sons e texto e são essas inter-relações que reforçam 

a mensagem. Não é apenas um sentido que funciona na percepção, 

mas vários ao mesmo tempo, como o visual e o sonoro, aumentando 

assim a eficácia de captação e memorização, por existir maior acesso 

ao objecto. 

Ponte e Niemeyer (2008) afirmam que sob a lógica do mercado, a 

identidade televisiva procura criar uma identificação perante o teles-

pectador, de forma a garantir a audiência da programação. 

A identidade televisiva situa-se na fronteira entre o design, a co-

municação, o marketing, a economia, o cinema e a animação, incorpo-

rando um carácter multidisciplinar. Sendo assim, o grafismo animado 

para a televisão tem de encontrar uma estratégia que crie eficácia com-

petitiva, que vá de encontro às áreas de branding, publicidade e pro-

moção, ligadas ao departamento de marketing do canal. (Costa, 2005)

Uma característica da identidade televisiva, em relação às assinatu-

ras visuais, é a de

 “ter maior flexibilidade, por ser temporal e periódica. De tempos 

em tempos, os canais recriam a sua identidade, tendo como norte 

o logótipo, o símbolo e as transformações detectadas nos desejos 

e nas necessidades dos clientes, a fim de se adaptarem melhor às 

O SISTEMA DA IDENTIDADE TELEVISIVA
LINGUÍSTICA VÍDEO ÁUDIO

Nome Verbal Logótipo Símbolo Cor Movimento Som

Tabela 2 
Sistema de identidade 
televisiva

Adaptado de: Costa,J. 
(2005). Identidad Televisiva 
en 4D. La Paz – Bolivia, 
Grupo Editorial Design

Figura 27
Logótipo em movimento do 
Channel 4, 1982

Fonte: Pereira,L. (2009). 
Estratégias de Produção 
de Motion Graphics para 
Mobile TV: o contexto 
Português (Dissertação de 
mestrado em Comunicação 
Multimédia – Ramo 
Audiovisuais, Universidade 
de Aveiro)

Figura 28
NBC e sua identidade 

tridimensional. 

Adaptado de: Silveira,R. 
(2008). Design Televisual: 

Linguagens e Processos 
( Dissertação da Pós- 

Graduação Strictu Sensu 
em Design, Mestrado da 
Universidade Anhembi 

Morumbi, São Paulo)
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mudanças emocionais e comportamentais, cada vez mais velo-

zes na pós-modernidade, dos consumidores” (Ponte e Niemeyer, 

2008, p.3).

Os canais de televisão sabem que os intervalos comerciais represen-

tam para muitos espectadores, um momento de dispersão da atenção. 

Segundo Ponte e Niemeyer (2008), para que os públicos se iden-

tifiquem, revejam, se fidelizem, para conseguir vender o seu serviço, 

os canais de TV utilizam diferentes estratégias para transmitir os seus 

conceitos de identidade. Com base nos quatro P’s do Mix de Marketing 

- produto, preço, distribuição e promoção, pelas ópticas do preço e da 

distribuição - é passada a ideia de exclusividade. Da perspectiva do 

produto, a grelha de programação oferece programas com a identida-

de corporativa do canal. Já na óptica da comunicação, são destacadas 

a propaganda e as campanhas promocionais. A identidade televisiva 

pode ser inserida como produto e examinada sob a forma de uma em-

balagem que “prepara o contexto no qual os programas são exibidos, em 

parte como promoção, pois divulga a marca do canal e a sua programa-

ção” (Ponte e Niemeyer, 2008, p.3).

Para uma emissora, a identidade televisiva tem uma importância 

estratégica. Depois da sua transmissão, a audiência de um determina-

do programa num horário específico não pode ser aumentada. Para 

a televisão, uma grande audiência significa um elevado número de 

anunciantes. Os canais pagos, como cobram uma assinatura, não de-

pendem da publicidade para a sua manutenção, no entanto são cada 

vez mais são os anúncios incluídos. Isto significa que quanto maior 

for o número de telespectadores, maior é o lucro, pois mais são os 

anunciantes interessados. É, portanto, importante atrair os clientes e 

mantê-los.

O zapping é um comportamento comum por parte do espectador. 

O espectador tem disponível uma série de emissoras a que pode as-a que pode as-

sistir. A televisão é um serviço, por isso o consumo ocorre durante 

a observação do programa. A identidade televisiva, para aumentar a 

curiosidade do espectador, anuncia a programação. Desta forma, as 

vinhetas apresentam a grelha tanto para os que já estão sintonizados 

na emissora, como para aqueles que, ao zappear, acedem ao canal du-

rante o intervalo comercial. Outra função da identidade televisiva é 

dar a perceber a vantagem de se escolher um ou outro canal. As vi-

nhetas ao transmitirem de forma adequada os seus valores, mantendo 

coerência entre sons, imagens e textos, ajudam a criar uma imagem 

organizacional sólida. O espectador, ao ligar a televisão, procura que o 

programa escolhido lhe provoque determinadas emoções, que ao não 

serem alcançadas podem originar frustração. Por isso, uma imagem 

organizacional respeitada faz com que o serviço seja consumido, pois 

promove a diminuição do risco para o cliente.

Ainda conforme os mesmos autores, desenvolver lealdade à marca 

faz com que os clientes não procurem outros canais de televisão, já que 

se sentem seguros. Um cliente satisfeito mantém-se fiel à emissora e 

esta fidelidade cria hábito de consumo. Ao canal ser assistido habitu-

almente pelo público, faz com que este conheça a grelha de programa-

ção, conhecendo a lógica da sua emissora. Sendo assim, é mais difícil 

que o cliente mude de canal, pois toda a mudança origina uma nova 

aprendizagem. A familiaridade permite ao consumidor saber  o que 

esperar da emissora. A falta de reconhecimento de um determinado 

canal origina o desconhecimento dos respectivos produtos disponí-

veis, o que aumenta o risco de confusão. 

A fidelidade e lealdade do público dependem do conhecimento do 

canal e de uma imagem organizacional sólida transmitida pela exibi-

ção dos signos, mas também da experiência e serviço disponibilizado 

capazes de criar um sentido de grupo. Desta forma o telespectador 

revê-se na programação e identidade visual de determinado canal de 

televisão.

Segundo Costa (2005) num canal de televisão fluem histórias, te-

lenovelas, espectáculos, concursos, filmes, programas infantis, apre-

sentadores e personagens que se interiorizam no inconsciente dos 

telespectadores. Muitos desses personagens ou apresentadores con-

vertem-se em ídolos que são usados como a cara dos canais de for-

ma a aumentar o consumo e lealdade com o telespectador. O tipo de 

programa, os próprios programas e as personagens/ apresentadores 

fazem parte da identidade do canal. Embora a programação mude e 

os apresentadores alternem de estação televisiva conforme melhores 



70 71estado de arte:  identidade corporativa estado de arte:  identidade corporativa

condições lhe são apresentadas, a temática mantém-se fiel ao posicio-

namento do canal e a identidade visual confere unidade. A identidade 

televisiva do canal permite evitar o caos, as vinhetas, juntamente com 

todos os elementos próprios do canal, como o nome, o logótipo, o sím-

bolo, a tipografia, as cores e outros já referidos, indicam à audiência o 

canal que está a ser visualizado.  

O canal de televisão deve ter uma oferta de programas interessante. 

O público vê determinado canal pela preferência dos programas.

A identidade televisiva, expressa nas vinhetas, torna-se um produto 

de consumo, a partir do momento que transmite os valores corporati-

vos. A linguagem que é usada nas vinhetas depende do posicionamen-

to, dos valores, da identidade corporativa. A mensagem das vinhetas é 

a identidade do canal. 

2.2.7.2. ELEMENTOS DE IDENTIDADE TELEVISIVA:
  OS IDENTIFICADORES CORPORATIVOS

Como referido, as peças que melhor caracterizam a identidade tele-

visiva são as vinhetas. Tal ocorre porque, a maior parte das vezes, estão 

inseridos nas vinhetas todos os elementos que fazem parte da identi-

dade televisiva enunciados por Costa (2005) como o nome, logótipo, 

símbolo, cor, tipografia, juntamente com o som e o movimento. A vi-

nheta é considerada um identificador corporativo.

A vinheta televisiva é uma

 “Peça de curta-metragem, constituída de algum tipo de signo ou 

representação, composta de elementos imagéticos, sonoros e men-

sagem de expressão verbal, usada com fim informativo, decora-

tivo, ilustrativo, de remate, de chamada, de passagem, de iden-

tificação institucional e de organização do espaço televisivo, etc.” 

(Dorneles apud Sens, 2011, p.20).  

Segundo Sens (2011) o termo “vinheta” tem origem na palavra 

francesa vignette, que significa pequena vinha. Surgiu na idade média 

e a palavra era usada na denominação dos ornamentos das iluminuras, 

geralmente muito semelhantes às videiras. 

Na rádio, o termo “vinheta” começou a ser usado nos eventos sono-

ros com características decorativas. Mais tarde, a sua função estendeu-

-se à articulação e identificação do conteúdo transmitido, sendo apro-

veitado pela televisão.

As vinhetas audiovisuais surgiram nos anos 50 nos filmes dos cine-

mas dos Estados Unidos, como já referido, sendo o Saul Bass o pionei-

ro. As vinhetas cinematográficas são conhecidas e denominadas por 

títulos de abertura e encerramento ou genéricos e créditos respecti-

vamente. Na televisão o grande impulsionador foi Harry Marks nos 

anos 60. 

Na televisão as vinhetas têm várias modalidades, conforme as fun-

ções e posicionamentos que apresentam no fluxo dos canais.

Para Ponte e Niemeyer (2008) as vinhetas podem ser interprogra-

mas:  transmitidas nos intervalos comerciais 

e tal como o nome refere, entre os programas.

As vinhetas interprogramas podem ser de:

- Identificação - são aquelas que 

identificam o canal, comunicando os 

valores de marca, sem uma função in-

formativa da programação. (Ponte e 

Niemeyer, 2009) Estas vinhetas apre-

sentam-se sob a forma de um filme 

Figura 29
Vinhetas associadas às 

iluminuras. 

Fonte: Sens, A. (2011). 
O Design Televisual 

e a Interactividade – 
Identificando Características 

e Potenciais (Dissertação 
de mestrado Design 
e Expressão Gráfica, 

Universidade Federal 
de Santa Catarina, 

Florianópolis)

Figura 30
Vinheta de identificação do 

canal AXN  

Fonte: Silveira,R. (2008). 
Design Televisual: 

Linguagens e Processos 
( Dissertação da Pós- 

Graduação Strictu Sensu 
em Design, Mestrado da 
Universidade Anhembi 

Morumbi, São Paulo)
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animado, combinando a identidade gráfica do canal, como o logóti-

po, cores, com som e movimento e outros elementos gráficos. A du-

ração delas é variável, dependendo do seu conteúdo. Por vezes serve 

só como assinatura, pois aparece apenas o logótipo de forma anima-

da, noutras assemelha-se a com um anúncio institucional, divulgan-

do a imagem, o posicionamento da marca e o conceito do canal.

- Retenção - Coloca o espectador na programação, de forma a reter 

a sua audiência. Alguns exemplos: “a seguir”, “voltamos já”, “ainda 

hoje”. Servem como apoio na grelha de programação, pois anunciam 

e relembram os horários de cada programa. Devem também estar 

presentes os elementos da identidade visual do canal, para o telespec-

tador identificar a emissora a que está a assistir (Ponte e Niemeyer, 

2009). Estas podem se dividir nas seguintes subcategorias:

- Alinhamento - Serve para mostrar ao telespectador, tal como 

o nome indica, o alinhamento da programação, ou seja, a or-

dem, a data, as horas do início e os nomes dos programas que 

vão ser transmitidos (Krasner, 2008).

-Promos - Mostram os personagens dos programas anunciados, 

partes dos programas, o seu horário e nome, bem como os ele-

mentos da identidade visual do canal. O objectivo é fazer com 

que o telespectador memorize a imagem visual da emissora que 

passa o programa. Serve como autopromoção do canal e dos 

seus conteúdos. (Silveira 2008).

-Vinhetas transicionais – Conhecidas como “bumpers”, são breves 

apresentações que fazem a transição entre o programa e o intervalo co-

mercial e vice-versa. Estas podem ser variadas, podendo relembrar o 

nome do programa e do canal que se está a ver, ou simplesmente o ca-

nal (Krasner, 2008). Desta forma, as vinhetas de identificação podem 

ser consideradas também transicionais, se se encontrar nesta situação.   

Para Sens (2011), por norma, os programas têm identidades pró-

prias e independentes do canal onde são transmitidos, procurando 

destacar os atributos que oferece e deseja transmitir, de forma a atrair 

o público-alvo e o consumo. Em contrapartida, existem excepções em 

que certos programas estabelecem um vínculo de identidade com o 

canal onde são transmitidos, como por exemplo os telejornais e tele-

novelas, podendo também serem considerados identificadores corpo-

rativos.   

Nesses casos, para além das vinhetas interprogramas existem tam-

bém os títulos de programas, também considerados um tipo de vi-

nheta. Estes podem ser:

- Títulos de abertura – Também conhecidos como “genéricos”. 

Para Silveira (2008) apresentam a temática do programa. São uma 

sequência de elementos gráficos que começam antes de uma emis-

são com a intenção de introduzir, situar o telespectador em rela-

ção ao que se vai assistir, indicando-lhe qual o programa. Segundo 

Krasner (2008), estes devem ter uma linguagem gráfica semelhante 

à do canal que os transmite, ajudando a promover a identidade do 

canal e a diferenciá-la da concorrência.

Segundo Silveira (2008) os elementos gráficos dos títulos de aber-

tura estão de acordo com certas hierarquias: 

a) Logótipo,

b) Nome ou figura do animador/apresentador,

Figura 31
Alinhamento do canal “RTP 
Memória”

Fonte: Pereira,L. (2009). 
Estratégias de Produção 
de Motion Graphics para 
Mobile TV: o contexto 
Português (Dissertação de 
mestrado em Comunicação 
Multimédia – Ramo 
Audiovisuais, Universidade 
de Aveiro)

Figura 32
 Vinheta transicional do 

canal AXN

Fonte: Pereira,L. (2009). 
Estratégias de Produção 

de Motion Graphics para 
Mobile TV: o contexto 

Português (Dissertação de 
mestrado em Comunicação 

Multimédia – Ramo 
Audiovisuais, Universidade 

de Aveiro)

Figura 33
Título de abertura “Jornal 

da Noite” da Sic, 1998

Fonte: Pereira,L. (2009). 
Estratégias de Produção 

de Motion Graphics para 
Mobile TV: o contexto 

Português (Dissertação de 
mestrado em Comunicação 

Multimédia – Ramo 
Audiovisuais, Universidade 

de Aveiro)
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c) Animador/ apresentador com elementos da identidade televisiva. 

d) Apresentação do conteúdo temático da emissão;

e) Outro tipo de elementos gráficos, logótipos e animações, refe-

rentes ao conceito institucional da identidade. 

Além destas hierarquias existem ainda outras:

a) O conceito que se procura transmitir ao telespectador; 

b) As temáticas apresentadas na emissão; 

c) Como acontece a interpretação da emissão; 

d) A função da personagem ou signo. 

Um título de abertura é também conhecido pelo termo genérico, 

mas este só pode ser chamado dessa forma se for composto por 

todas estas componentes. 

- Encerramento – Estes situam-se no final do programa, indicando 

que este acabou. Geralmente estes títulos repetem o que foi exibido 

nos títulos de abertura. Em certos casos podem ser acompanhados 

pelos créditos que identificam a produção do programa, seus ele-ção do programa, seus ele- seus ele-

mentos e respectivas funções. (Sens, 2011)

- Intermédios – Tal como as vinhetas transicionais, grande parte 

das vezes fazem a transição entre o programa e o intervalo comer-

cial e vice-versa. No entanto, estes apenas apresentam a temática 

do programa, sendo semelhantes aos títulos de abertura, mas mais 

curtos, com o intuito de que o telespectador perceba que se segue 

o intervalo ou que o programa vai retomar. Por vezes, estes títulos 

também podem ser transmitidos a meio do programa, para relem-

brar e situar o que se está a ver, aos telespectadores que possam 

estar a mudar de canal naquele momento.

Para além das vinhetas, existem outros identificadores corporativos:

- Anúncios publicitários

- Oráculos

- Grafismos de encaixe

- Mosca

Os anúncios publicitários também são transmitidos nos interva-

los comerciais, mas nem sempre são elementos de identidade televisi-

va. Grande parte das vezes fazem apenas publicidade a produtos que 

nada tem a ver com a emissora. No entanto existem certos canais que 

se aproveitam deste elemento para anunciar alguma coisa relacionada 

com canal, como eventos. Desta forma, podem revelar a sua identi-

dade, uma vez que se recorre à mesma linguagem das vinhetas (como 

tipografia, cor, etc.), podendo apresentar o seu símbolo e logótipo. Só 

neste contexto é que os anúncios publicitários são considerados iden-

tificadores corporativos. 

Os oráculos definem-se como: qualquer tipo de informação escrita 

ou gráfica exibida no ecrã pelo canal. Surgem normalmente na parte 

inferior do ecrã, durante um programa. De vez em quando, as necessi-

dades de disposição da informação obrigam a que estes se encontrem 

noutros locais. (Krasner, 2008). Há que saber distinguir oráculos das 

interferências gráficas. Os oráculos estão de acordo com a identidade 

do canal e são informações dadas pelo próprio canal. As interferências 

gráficas  estão de acordo com os títulos, quer de abertura ou encerra-

mento e são informações do próprio programa. Os oráculos podem 

estar inseridos em programas, mas são iguais entre si e existem inde-

pendentemente do programa.    

Os grafismos de encaixe, conhecidos como “mortises”, usados 

normalmente em telejornais, são grafismos que ocupam totalmente 

o ecrã, utilizados em transmissões directas e que enquadram o vídeo. 

O vídeo encontra-se dentro de uma janela sobre um fundo que usa a 

linguagem da identidade gráfica do programa que está a ser emitido. 

(Krasner, 2008)

A “mosca” é uma designação dada à inserção do logótipo do ca-

nal num dos cantos superiores do ecrã. Para Sens (2011) costuma ser 

encontrada de maneira discreta, pequena e silenciosa. A sua função 

Figura 34 
Diferentes grafismos em 
programas. Na esquerda 
grafismo de encaixe e na 

direita oráculo. 

Adaptado de: Sens, A. 
(2011). O Design Televisual 

e a Interactividade – 
Identificando Características 

e Potenciais (Dissertação 
de mestrado Design 
e Expressão Gráfica, 

Universidade Federal 
de Santa Catarina, 

Florianópolis)
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é identificar a emissora de uma forma contínua para o espectador, 

mesmo durante a emissão de um programa ou no zapping, perceba 

qual é o canal.  

Apesar da mosca apresentar algumas vantagens devido à sua cons-

tância na programação, em termos cognitivos, é inferior se compara-

da com as vinhetas. As vinhetas permitem que o logótipo e o símbolo 

dos canais ou dos programas tenham maior realce e dinamismo, devi-

do à animação, que lhe confere um veículo emocional.  

Para Costa (2005) os identificadores corporativos devem estabe-

lecer a continuidade, ou seja, todos devem ter a mesma linguagem, a 

linguagem identitária do canal. Devem também fazer conhecer, reco-

nhecer, recordar, identificar e localizar explicitamente o canal.

Sendo assim, os elementos aqui referidos que transmitem a identi-

dade, os identificadores corporativos, têm funções específicas na lin-

guagem televisiva, segundo Sens (2011):

- Organização: Estruturar e sistematizar o discurso televisivo; 

- Identificação: divulgar e caracterizar os atributos dos canais e 

dos seus conteúdos, para que o público perceba que são seus; 

- Localização: colocar o espectador na programação, para que este 

perceba qual o programa e o canal que está a observar; 

- Diferenciação: distinguir o canal e seus produtos dos seus con-

correntes, através do estabelecimento de particularidades;

- Autopromoção: auxiliar na própria divulgação e dos seus conteúdos; 

- Emoção e Atracção: Tornar os conteúdos e o canal atraente para 

o consumo, criando estímulos emocionais. 

2.2.7.3. A QUARTA DIMENSÃO

Como já foi referido, para Costa (2005) o tempo é considerado 

como a quarta dimensão, sendo o espaço a terceira. Apesar de toda 

a programação ter um determinado horário, ou seja começar a uma 

certa hora e acabar a outra, isso refere-se a um tempo horário, do reló-

gio e não a um discurso televisivo. O tempo na televisão pode ser real, 

no caso das transmissões em directo; imaginário, como nos filmes e 

desenhos animados; expandido ou comprimido, se existir manipula-

ções como zooms, slow motion ou fast motion; cortado, no caso dos 

anúncios; esquemático, como os videoclipes e trailers e simultâneo se 

existirem várias imagens em formato de mosaico. Mas o tempo em si é 

invisível. “Lo que vemos na pantalla es el movimiento, la acción, el relato 

(…) Todo lo que cambia y se mueve se convierte en referencias, puntua-

ciones temporales en la pantalla” (Costa, 2005, p. 78) 5.

Desta forma o tempo é representado pelo movimento e som. 

O movimento e o ritmo têm como função definir a relação entre 

o espaço e o tempo, determinando uma sensação de dinamismo e ve-

locidade dos elementos visuais no ecrã. Um objecto em movimento 

representa, sob o ponto de vista de Costa (2005), um fluxo temporal 

contínuo no espaço e que tem determinada duração. O tempo, através 

do movimento no espaço torna-se visível e através do som, audível. 

O som procura a ideia de continuidade e de duração. O efeito do mo-

vimento visível e do som audível é o que dá a sensação de realidade 

dinâmica ao discurso televisivo.

O tempo pode ser sentido pelo telespectador como duração e/ou 

tempo.

Segundo Delicado (2009) o movimento é o primeiro componente 

visual que atrai o olho do espectador. Para Krasner (2008) o tipo de 

movimento escolhido e aplicado a cada objecto pode ter tanto ou mais 

impacto que o próprio objecto movido. Isto permite que o movimen-

to exerça diferentes significados narrativos, podendo, por vezes, ser a 

própria mensagem. 

Para Velho (2008), é o movimento que une e integra todos os ou-

tros elementos da linguagem televisiva, como a tipografia, logótipo, 

Figura 35 
Mosca de canais. 

Fonte: Sens, A. (2011). 
O Design Televisual 
e a Interactividade – 
Identificando Características 
e Potenciais (Dissertação 
de mestrado Design 
e Expressão Gráfica, 
Universidade Federal 
de Santa Catarina, 
Florianópolis)

5T.L. O que vemos no ecrã 
são os movimentos, a acção, 
a história (...) Tudo o que se 

muda e move converte-se 
em referências, pontuações 

temporárias no ecrã.
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vídeo, entre outros. Os objectos ao alterarem o seu tamanho, posição 

e combinados com movimentos de outros elementos, com a duração 

dos seus movimentos, suscitam emoções no espectador. Uma palavra, 

ao ser animada, cria sensações que a imagem por si só não consegue. 

Sande (s.d) refere que uma linha de texto ao ser movida lentamente 

ao longo do ecrã e ao ser reduzida a sua opacidade, cria a sensação 

de mistério ou tranquilidade. Mas se em vez de lento, esse texto for 

movido de forma rápida e a sua direcção se alterar, cria-se a sensação 

de dinamismo, urgência ou instabilidade, independentemente do con-

teúdo da frase, cor ou fonte tipográfica.  

Para Costa (2005) as imagens estáticas revelam pouco fascínio se 

comparadas com as imagens em movimento contínuo, que desenvol-

vem um discurso e que são reforçadas pelo som. “ Es el fluir del movi-

miento acelerado y contínuo que provoca la fascinación televisiva” (Cos-

ta, s.d, p.45)6 . O fascínio é mais poderoso porque existe um fluxo, uma 

continuidade e uma diversidade dos conteúdos televisivos. 

O movimento tem uma aparência real, se for realizado por pes-

soas ou objectos com aparências reais, que realizam falsas acções. As 

formas gráficas e tipográficas não têm uma aparência tão real. No 

entanto, nestes últimos dois elementos a motivação criada através do 

movimento diminui ao longo da seguinte tabela:

O movimento de um elemento gráfico pode 

“(…) potencializar, anular ou sobrepor a significação de tal ele-

mento. Assim como em um sinal de trânsito a lâmpada de cor 

vermelha possui significação diferente da lâmpada de cor verde, 

num gráfico quantitativo e com movimento, a lacuna que sobe 

tem significação diferente da que desce” (Frezza, 2003, p.32).

Hostetler (apud Delicado, 2009) afirma que o movimento transmi-

te emoções, que levam o espectador a responder visualmente ao estí-

mulo. Conforme o tipo de movimento e suas características, diferentes 

são as emoções transmitidas, conforme Frezza (2003):

Deslocamento espaço-tempo

-Velocidade: A velocidade de um gráfico é o tempo que este de-

mora a percorrer no espaço, o tempo da sua visualização e a cla-

reza com que é visto. Normalmente quanto maior a velocidade 

do movimento do gráfico, menor a mensagem absorvida pelo te-

lespectador, mas em contrapartida maior vai ser a intensidade da 

emoção provocada. Um movimento rápido está relacionado com 

acção, inquietação, energia, vibração, cria sentimentos como sur-

presa, ódio, dinamismo tensão, terror, sobressalto ou obsessão. 

Um movimento lento remete para a inactividade e tranquilidade, 

cria sentimentos de relaxamento, paz, alegria, serenidade e calma.

-Aceleração: A ausência de aceleração cria sensações de estabili-

dade, segurança e equilíbrio. A aceleração está relacionada com 

a inquietação, acção e impacto. As acelerações transmitem sen-

sações de calma no início, mas vai-se perdendo de acordo com o 

aumento gradual da velocidade. Nas desacelerações as sensações 

iniciam-se de uma forma intensa, mas vão sendo reduzidas. A 

desaceleração remete à acomodação da situação ou sua resolução. 

-Rotação: Remete para a acção e liberdade, por vezes vertigens 

ou tonturas. Direcciona o centro de atenção para o centro do 

movimento. 

-Frequência: Quantas mais vezes o objecto aparecer, maior será a 

sua importância. 

Variação das propriedades físicas

-Mudança de cor: As mudanças de cor estão associadas a diferentes 

significados que dependem da velocidade e do tipo de troca de cor:

- Troca rápida: Está associada à alegria, descontracção, loucura.

- Troca de cor saturada para pouco saturada, clara para escura, 

quente para fria: Remete a entristecimento, dor. Se a cor final 

6T.L É o fluir do movimento 
acelerado e continuo 
que provoca a fascinação 
televisiva.

GRAUS EXEMPLOS
9 Transformação: uma forma se converte noutra
8 Superposição de vários objectos

7 Justaposição dinâmica de vários objectos
6 Sequência intermitente, cortada
5 Rotação de objectos e mudança de pontos de vista
4 Sequência encadeada por elementos formais
3 Sequência contínua
2 O movimento e estatismo conjugados
1 Objectos estáticos

Tabela 3 
 Motivação do Movimento

Adaptado de: Costa,J. 
(2005). Identidad Televisiva 
en 4D. La Paz – Bolivia, 
Grupo Editorial Design
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for amarelada pode representar envelhecimento, através da as-

sociação das fotos e papel antigo. 

- Troca de cor pouco saturada para muito saturada, escura para 

clara, fria para quente: pode simbolizar alegria, esperança.

-Brilho: O aumento ou diminuição do brilho de um objecto faz 

com que este ganhe ou perca destaque respectivamente. O aumen-

to do brilho do plano no geral remete para alegria, a sua diminui-

ção, para tristeza.

-Escala: Quando se aumenta o tamanho de um objecto, a sua im-

portância é aumentada, se for diminuído, a sua importância de-

cresce proporcionalmente. Um objecto pode parecer estar mais 

perto do ecrã se o seu tamanho for aumentado e mais longe, se for 

diminuído.

-Metamorfose: Dá ao objecto uma característica volátil.

-Perspectiva: Fornece tridimensionalidade a um objecto. Ao dar 

volume a um objecto através da perspectiva, dá-lhe características 

realistas.

Movimentos de câmara: 

Os movimentos de câmara, como os travellings, panorâmicas e 

zooms também despertam emoções, que dependem da sua velocidade. 

Normalmente quando se quer dar destaque a um objecto ou criar sus-

pense faz-se zoom in (aproximação da imagem dando a sensação que 

o objecto aumentou) rápidos e bruscos.  

Câmara tremida pode dar a sensação de que há alguém a escondi-

do a observar.

Contraste:

Pode-se mudar o contraste de diversas maneiras:

- Ao desaparecer objectos vizinhos, passa a ser o único, possuindo 

maior destaque.

- Objecto mais claro, com fundo e objectos vizinhos mais escuros e 

vice-versa;

- Objecto saturado e objectos que o rodeiam pouco saturados e vice-

-versa;

- aumento ou diminuição do tamanho do objecto em relação a ou-

tros objectos;

- objecto com formato diferente dos restantes objectos; 

- textura do objecto diferente da textura do fundo e dos seus vizi-

nhos.

A alteração do contraste aumenta ou diminui a importância de um 

objecto numa composição. 

Manipulação de imagem e tempo através da edição e animação: 

-Corte: A sucessão dos cortes e o ritmo a que são feitos, suscita di-

ferentes emoções. Cortes rápidos criam sensações de brutalidade, 

impacto, surpresa, violência, ansiedade, desconforto, imposição e 

troca repentina de assunto. Cortes lentos, provocam relaxamento 

e calma. 

-Transição: Podem enfatizar ritmo. Uma transição de um plano 

para o outro de forma gradual, através de uma transparência, rela-

ciona-se com suavidade, movimentos lentos, calma, tristeza, sere-

nidade e lembrança.

-Desfoque: O desfoque de um objecto, dentro de uma composição 

gráfica diminui a importância do objecto dentro da composição. 

Mas se em contrapartida, apenas ficar o objecto focado, desfocando 

tudo o que o rodeia, o objecto ganha importância. 

-Slow Motion – Transmite melancolia e dá realce a determinadas 

acções.

-Fast Motion – Pode criar comédia, drama e dar a sensação de pâ-

nico ou ansiedade.

-Perspectiva e Enquadramentos – Cada enquadramento e sua pers-

pectiva transmitem uma emoção diferente. A forma como a monta-

gem os junta pode aumentar ou diminuir a intensidade emocional.

Como foi referido, para além do movimento, também o som faz 

parte da linguagem da televisão, logo, não pode ser ignorado no siste-

ma de identidade. 

“Os atributos sonoros – músicas, ruídos e vozes – juntamente com 

o movimento, são responsáveis pela concretização da percepção 
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temporal, pela sensação de sucessão e linearidade e pela dramati-

zação dos planos” (Ivars apud Sens, 2011, p.72). 

Para Ponte e Niemeyer (2009) o som melhora a compreensão do 

discurso, como auxílio de continuidade da narrativa e sua organiza-

ção, ajudando a que as imagens sejam facilmente mentalmente me-

morizadas, aumentando e criando estímulos emocionais nos ouvintes.

Segundo Silveira (2008),para que o som faça parte da composição 

visual, é necessário haver sincronia entre ele e a imagem. O som é ex-

tremamente importante na televisão, pois não há um único momento 

em que se encontre isento, salvo em raras excepções, como falhas téc-

nicas. O som pode ser música, sons de alerta, locução, palavras, ruído, 

efeitos sonoros, som de fundo, etc. 

Para Sens (2011), apesar de a informação poder ser visualizada no 

ecrã, através do som, essa mesma informação pode ser escutada pelo 

público que pode estar a alguns metros de distância da televisão. Desta 

forma, o som chama a audiência para o canal, sinalizando a progra-

mação. O som actua como unificador de sequências visuais diferentes, 

que organiza a narrativa, levando a que esta seja melhor compreendi-

da. “A relevância do áudio na identidade dos canais e programas pode 

estar inclusive desassociada da visualidade” (Sens, 2011, p. 72). Um 

som que pode ter como função alertar o espectador do início e o fim 

de intervalo comercial, pode tornar-se, com o passar do tempo, um 

símbolo associado ao canal.

Resumindo, os elementos em movimento juntamente com o som 

são mais competentes e criam maior intensidade de percepção, aju-

dando na interpretação e memorização por parte do telespectador.

Tal como para o movimento, Costa (2005) criou uma tabela que 

explicita como a motivação criada através do som diminui: 

Para Bronner e Hirt (2009), cada estilo de música transmite emo-

ções diferentes. Deve-se à sua melodia, ao seu ritmo e aos próprios 

instrumentos musicais que a produzem. A música, conforme as suas 

características pode transmitir harmonia, suspense, influenciar na 

percepção do tempo, ou emoções específicas. Também o silêncio 

transmite emoções. Este pode ser agradável ou não, conforme as situ-

ações. Pode transmitir desconforto, agressão suspense, tensão ou rela-

xamento se intercalado com sons.

Segundo Ponte e Niemeyer (2009), através de convenções culturais, 

os tons maiores são associados a alegria e os menores, à tristeza e me-

lancolia. A música com um ritmo mais rápido, pode transmitir alegria 

e excitação, e num ritmo mais lento um estado de cansaço. Também o 

timbre da voz do locutor transmite sentimentos que estão de acordo 

com convecções culturais. Uma voz masculina, grave e pausada é asso-

ciada mais facilmente a uma sobriedade que uma voz infantil. Isto está 

de acordo com os papéis que um adulto, criança, homem ou mulher 

representa numa sociedade. 

Os diferentes tipos de sons podem manifestar-se na identidade te-

levisiva aumentando a eficácia interpretativa dos identificadores cor-

porativos. 

Conforme Bronner e Hirt (2009) a informação processada no cé-

rebro através da audição é feita de forma inconsciente. Uma pessoa 

que esteja em determinado local, consegue reconhecer alguém através 

da voz e escutar uma conversa sem intenção. Na visão, a percepção 

já requere um olhar activo. Sendo assim, a audição é considerada um 

sentido mais poderoso que a visão, logo é através dela que as coisas 

se tornam mais fáceis de memorizar e de  transmitir emoções, pois é 

mais rapidamente processado. Um som é facilmente reconhecido em 

segundos.

Um estímulo provocado por um som pode evocar na imagi-

nação/ memória um objecto ou relembrar o seu cheiro. A sirene 

de uma ambulância evoca visualmente uma emergência. Os sons 

transportam as pessoas para o mundo das memórias e recordações,  

transmitindo emoções.

GRAUS EXEMPLOS
5 Palavras, linguagem humana
4 Ruídos, linguagem das coisas
3 Efeitos sonoros
2 Música

1 Silêncio 

Tabela 4 
Motivação do Som

Adaptado de: Costa,J. 
(2005). Identidad Televisiva 
en 4D. La Paz – Bolivia, 
Grupo Editorial Design
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 “(…) attribution of a specific symbolic relevance can be based 

on association with personal, subjective memories as well as on 

cultural, historical and societal aspects” (Bronner e Hirt, 2009, p. 

103)7. 

As sensações auditivas e visuais complementam-se e estão em 

constante correlação, influenciando-se e sobrepondo-se uma à outra.

Para Pindado (1999) a incorporação das imagens em movimento, 

com a cor e o som, torna a comunicação da identidade de um canal de 

televisão excepcional, favorecendo os mecanismos de persuasão. 

“Cualquier espectador es capaz de reconocer las autopromocio-

nes de un canal gracias sólamente a la locución. Aunque deje de 

mirar la pantalla, o abandone al estancia donde se encuentra el 

televisor, el sonido es percebido como una clave más de la imagen 

que, en el sentido aquí expresado, es un concepto más amplio. No 

sólo la voz de un locutor en concreto, sino el estilo de los textos, 

el ritmo de exposición, la entonación o la música pueden ser más 

decisivos para tal reconocimiento que lopuramente visual” (Pin-

dado, 1999, p.49)8.

Costa afirma que “(…) el movimiento y el sonido coordinados cons-

tituyendo el todo, el mensage gráfico identitario” (Costa, 2005, p. 84)9. 

Conforme Ponte e Niemeyer (2009), ao serem associados às ima-

gens, os sons criam uma convergência de sensações com efeito multi-

plicador, mas para isso é necessário que estejam sincronizados. Numa 

sequência de imagens fragmentadas que sofrem uma edição, é o som 

que serve como elemento unificador. 

Segundo Frezza (2003) a comunicação é mais eficaz se atingir mais 

que um sentido. 

“Televisão e vídeo combinam a multiplicidade de imagens e rit-

mos, com uma variedade fascinante de falas, de música, de sons, 

de contextos escritos. A riqueza fantástica de combinações de lin-

guagens sacode nosso cérebro, nosso eu, através de todos os cami-

nhos possíveis, atingindo-nos sensorial, afetiva e racionalmente. 

Somos “tocados” pela imagem através dos movimentos de câme-

ra, pela música que nos comove, pela narração emocionada de 

uma vítima ou apresentador. Enquanto a imagem e a música nos 

sensibilizam, a palavra e a escrita (textos, legendas) orientam a 

decodificação, racionalizam o processo. Normalmente a imagem 

mostra, a palavra explica, a música sensibiliza, o ritmo entretém 

mas as funções mudam, intercambeiam-se, sobrepõem-se. Todos 

os sentidos são associados, o nosso ser como um todo é atingido. 

Todo nosso ser é atingido, não só a inteligência. Daí sua força” 

(Moran apud Frezza, 2003, p. 38).

  7T.L A atribuição de 
uma específica relevância 
simbólica pode ser 
baseada numa associação 
com memórias pessoais, 
subjectivas, bem como 
aspectos culturais, 
históricos e sociais.

  8T.L. Qualquer espectador 
é capaz de reconhecer as 
autopromoções de um 
canal através da locução. 
Mesmo que olhe para o 
ecrã, ou deixe o local onde 
se encontra a televisão, 
o som é percebido como 
uma chave maior que a 
imagem, num sentido aqui 
expressado mais amplo. Não 
só a voz de um locutor em 
concreto, mas o estilo dos 
textos, o ritmo da exposição, 
a entoação da música, 
podem ser mais decisivos 
para o reconhecimento que 
o visual.  

9 T.L. O movimento 
coordenado com o 
som constitui um todo, 
a mensagem gráfica 
identitária. 
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3.1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

3.1.1.1. EVOLUÇÃO DA MTV

Segundo Teixeira (2006), a MTV (Music Television 

Video) surgiu a 1 de Agosto de 1981, nos Estados Uni-

dos da América sendo sediada em Nova Iorque. Teve 

como fundadores John Lack e Robert Pittman (Willia-

ms, 2003). A programação inicial era composta por 24 

horas diárias planeadas de forma a exibir videoclipes 

de diferentes géneros musicais, conduzidos e apresen-

tados por VJ’s (vídeo jockeys). 

Tendo sido o primeiro canal dirigido para um público jovem (entre 

os 12 e os 34 anos), a MTV foi inaugurada com a frase de John Lack 

“Ladies and gentlemen, rock and roll”10 e com o videoclipe Killed the 

radio star, dos Buggles, conforme Burns (s.d). Teixeira (2006) afirma 

que a primeira vinheta de identidade a ser apresentada mostrava um 

astronauta a colocar uma bandeira com o logótipo da MTV na Lua. 

Durante algum tempo, o astronauta com o logótipo da MTV tornou-

-se um símbolo representativo do canal, numa alusão a aventura, tec-

nologia e inovação.   

Como slogan do canal, a 

MTV adoptou o “I want my 

MTV”, responsável pela criação 

de várias peças de promoção 

que difundiram a emissora en-

tre o seu público-alvo. Algumas 

vinhetas desenvolvidas tinham 

a participação de ídolos da mú-

sica pop, como Michael Jack-

son e Madonna, que no final de 

cada vinheta repetiam o slogan.

Ainda para Teixeira (2006), 

os videoclipes que compunham 

a maior parte da programação 

3.1.
CASO DE 
ESTUDO

MTV
PORTUGAL

Figura 37 
 Vinheta com o logótipo da 

MTV 

Fonte: Teixeira,C. (2006). 
A linguagem visual das 

vinhetas MTV: Videodesign 
como expressão da cultura 
pós-moderna (Dissertação 

de Mestrado, Pontifícia 
Universidade Católica Rio 

de Janeiro)

Figura 36 
 Primeira Vinheta da MTV 

Fonte: Teixeira,C. (2006). 
A linguagem visual das 

vinhetas MTV: Videodesign 
como expressão da cultura 
pós-moderna (Dissertação 

de Mestrado, Pontifícia 
Universidade Católica Rio 

de Janeiro)

 10T.L Senhoras e senhores, 
dancem e rebolem!
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da MTV nos anos 80 eram vídeos com o objectivo de promover os 

músicos. Nos primeiros dezoito meses da sua existência, a MTV teve 

dificuldade em convencer as produtoras audiovisuais a gravar e produ-

zir videoclipes, mesmo com a garantia que estes iriam ser transmitidos 

gratuitamente pela emissora. O investimento para a produção de um 

videoclipe era alto, sendo que as produtoras temiam o fracasso e o 

desperdício de dinheiro, por se tratar de uma emissora ainda jovem. 

Ao atingir um público-alvo jovem, nunca antes conseguido por 

nenhum canal de televisão, a MTV alterou a percepção que as produ-

toras tinham da empresa e da sua conduta, por comprovar ser acer-

tada a ideia de promover artistas através do videoclipe maximizando 

a procura e compra dos álbuns de música. Segundo Williams (2003) 

Lack e Pittman, ao criarem a MTV, criaram algo novo e diferente que 

capturou uma audiência que compra música. Para Teixeira (2006) há 

uma aparente relação indissociável entre a MTV e o videoclipe, apesar 

da emissora não ser responsável pela sua criação. Esta relação tem a 

ver com o facto da emissora dedicar a sua programação à exibição 

contínua de videoclipes, durante 24 horas por dia, nunca antes feito. 

Desta forma cresceu o interesse das produtoras em gravar videoclipes 

e por sua vez deu-se um aumento da sua produção. Os videoclipes 

começaram a sofrer alterações tanto a nível visual como técnico, por 

um lado devido às novas tecnologias, por outro pela profissionalização 

da sua produção.

Teixeira (2006) afirma ainda que antes da MTV os fãs nunca tinham 

tido um contacto tão próximo com seus ídolos. Foi através da exibição 

diária dos videoclipes que a identificação e até mesmo a imitação por 

parte dos fãs em relação aos seus ídolos cresceu. Artistas, como a Ma-

donna, aproveitaram ao máximo esta superexposição, contribuindo para 

o aumento da sua notoriedade. Produzir um videoclipe de boa qualida-

de, de forma a alcançar o sucesso junto do respectivo público, tornou-se 

um factor decisivo nas vendas do disco ou da notoriedade do músico. A 

superexposição que a MTV proporcionou aos músicos fez com que estes 

participassem em outras áreas, como o cinema e a televisão. A produção 

dos videoclipes e a sua exibição, através da MTV, acabou por trazer con-

sequências a nível comercial e promocional dos artistas. 

Para Teixeira (2006), a MTV procura estar em sintonia com a sua 

audiência. No início, a MTV não transmitia videoclipes protagoni-

zados por negros, havendo o predomínio de videoclipes de bandas 

de rock, cujos intervenientes eram maioritariamente brancos. Con-

forme Williams (2003) Pittman explicava que isso acontecia porque 

os artistas afro-americanos não pertenciam ao formato da MTV, 

pois este era um canal institucional, visto essencialmente em áre-

as suburbanas e rurais constituídas por brancos e que era impossí-

vel satisfazer os gostos de toda a gente. Havia a exclusão de artistas 

afro-americanos e limitação de audiência de raça branca. Segundo 

Teixeira (2006) a MTV começou a ser considerada racista e mui-

tos dos artistas ameaçaram proibir a exibição dos seus vídeos se isso 

continuasse. A partir de 1984, o panorama alterou-se com a exibi-

ção de videoclipes de artistas negros como Michael Jackson, Prince, 

Tina Turner e Whitney Houston que fizeram sucesso entre o público, 

mantendo a sua audiência de raça branca e adquirindo também au-

diência afro-americana. A partir deste momento e ao longo da sua 

história a MTV diversificou as suas ofertas musicais, como o rap, hip 

hop, heavy metal, entre outras, e consequentemente a sua audiên-

cia, oferecendo novidades ao seu público, sendo caracterizada pela 

sua capacidade de reciclagem. A MTV procurava sobretudo, estar de 

acordo com os gostos e tendências do seu público. 

Segundo Burns (s.d), a alternância de géneros musicais, obrigou a 

estes surgirem divididos em grupos e a serem transmitidos em pro-

gramas dedicados ao seu estilo musical. Alguns exemplos são o 120 

minutes, programa dedicado ao rock alternativo; Headbangers Ball ca-

racterizado pelo heavy meta;, Raps Yo!, dedicado ao Rap, etc. 

Com estes acontecimentos, o formato inicial da emissora que ocu-

pava a maior parte do tempo da sua programação com videoclipes, 

foi sofrendo alterações, sendo substituída por uma programação mais 

diversificada que incluía programas de entretenimento e humor, que 

podiam estar ou não relacionados com a música. Surgiram anúncios 

publicitários, começaram a ser transmitidas séries, reality-shows, de-

senhos animados, concursos, programas de votação de melhores mú-

sicas, como o Top 10, por exemplo, a MTV Video Music Awards, (a 
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premiação de melhores videoclipes do ano), etc. Ao longo dos anos, 

a MTV reduziu o número de horas por dia da exibição de videocli-

pes. Hoje em dia, grande parte da programação corresponde a outro 

tipo de conteúdo, que não a transmissão de videoclipes, como séries 

e reality-shows. A Internet, como uma alternativa para a promoção e 

exibição de vídeos musicais, foi um dos motivos desta redução.

Conforme Gabriel (s.d), a Viacom, atraída pelo sucesso da MTV, 

comprou a emissora em 1985. Nesse mesmo ano, a MTV lançou o ca-

nal VH1, dirigido para um público mais velho, com o intuito de trans-

mitir músicas mais populares,. A rede expandiu-se pelo mundo nos 

anos seguintes, lançando a MTV Europe em 1987, a MTV Brasil em 

1990, a MTV Asia e Japão em 1991. Introduziu também canais locais 

na Alemanha, Itália e Reino Unido, além da MTV Austrália em 1997. 

Em 1998 surgiu a MTV Nordic (nos países escandinavos) e a MTV 

Rússia. Outros canais também foram lançados a partir de 2000, como 

em Portugal em 2003.

Em 1996 foi estreado outro canal-irmão da MTV, a MTV2, exibin-

do videoclipes de antigos artistas e outros menos conhecidos e alter-

nativos, sem anúncios publicitários, uma vez que a MTV original se 

estava a concentrar em reality-shows e séries. 

Hoje em dia existe uma vasta lista de canais da MTV, que mu-

dam consoante o país e continente. Estes canais constituem a MTV 

networks internacional, que por sua vez faz parte da MTV Networks, 

pertencente à Viacom. A MTV original (nos EUA), até aqui referida, 

continua a existir.

 3.1.1.2. CONCEITO DA MTV

Segundo Teixeira (2006), a MTV é conhecida por ser uma emissora 

jovem, diversificada, com foco na juventude e cultura e pela sua reno-

vação. Exemplo disso é a sua programação, variada e orientada para a 

sua audiência, que está em constante mudança, já que raramente um 

programa dura mais de dois anos. Além disso, os tipos de programas 

transmitidos também vão sendo alterados, sendo que em determinada 

altura são passados, por exemplo, programas de humor e numa outra 

de comportamento. Os VJ’s, por sua vez, quando contratados, sabem 

à partida, que a sua relação com a emissora tem um tempo limita-

do. Estes profissionais têm características e formas de estar diferentes 

dos apresentadores comuns. São jovens, com idade semelhante ao do 

público da MTV, de forma a haver uma relação de proximidade, que 

partilhem os mesmos hábitos e que falem a mesma língua, ou seja, 

que estejam em sintonia com a audiência. Para que isto aconteça é 

necessário que seja feita a renovação desses profissionais, para que a 

emissora mantenha uma “cara” sempre jovem. A própria identidade 

visual da MTV, considerada “camaleónica”(e que vai ser aprofunda-

da mais à frente), também vai rejuvenescendo. Apesar do logótipo da 

emissora não ser alterado, existindo apenas mudanças a nível de cor 

e texturas usadas na letra “M” do logótipo, este consegue camuflar-se 

em todos os outros elementos constituintes da sua identidade, que vão 

sendo constantemente alterados, transmitindo a ideia de juvenilidade 

e novidade. Isto deve-se muito à proposta gráfica da MTV, que como já 

referido, a diferencia. Esta quebra algumas regras de sistema conven-

cional de gravação de vídeo e de edição, sendo várias as experiências 

artísticas a nível gráfico. 

Segundo Lyra (2008), a MTV, por ser um canal de televisão direc-

cionado para os videoclipes, tratou o audiovisual de maneira diferente 

dos restantes canais, sendo isso mais uma das características da sua 

essência. A MTV não se resume a passar imagens com sons, mas sim 

imagem + som. A música é o elemento essencial da imagem, influen-

ciando a forma como se editam e gravam os vídeos, e a sua identidade 

visual. 

De acordo com Teixeira (2006), os anúncios publicitários mos-

tram-se inseridos na programação do canal com uma linguagem mui-

to semelhante à dos programas e vinhetas da emissora. Desta forma, a 

propaganda é inserida na programação passando despercebida, repre-

sentando uma das formas mais eficientes de publicidade, pois os es-

pectadores acompanham o que é transmitindo sem fazer zapping nos 

canais o que consequentemente, atrai anunciantes. 

Para Teixeira (2006), a mutação é o símbolo da MTV, é isso que a 

representa e que faz com que se mantenha jovem ao longo do tempo, 
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sendo esse o objectivo e a fórmula infalível da emissora. A MTV con-

segue assim mostrar-se constantemente como um canal novo. Des-

sa forma, a MTV acaba por ir de encontro com o seu público-alvo, 

fazendo com que este se interesse pelo canal, alterando-se de acordo 

com a necessidade e as tendências dos espectadores, conquistando 

audiências do mundo inteiro. Mas apesar das constantes mudanças e 

renovações, o canal consegue ser facilmente identificado pela sua au-

diência, pois mantém as principais características que permitem que 

comunique com o seu público de forma eficaz.

Segundo Lyra (2008), outra característica da essência da MTV é 

o multiculturalismo. A emissora passa videoclipes de diversas cultu-

ras, como o reggae jamaicano, o rock norte-americano, o punk inglês, 

o rap afro-americano, entre outros. Além disso a MTV encontra-se 

em quase todos os países do mundo. Segundo Honório (2005), a sua 

programação variada tem uma abordagem transparente e com ausên-

cia de censura. A MTV tem a capacidade de transmitir programas de 

comportamento, de variados temas (como a sexualidade, a homos-

sexualidade), como forma de comunicação e que se ajusta ao timing 

do seu público-alvo. Desta forma, a emissora veicula mensagens que 

promovem o uso de métodos contraceptivos, o combate a preconcei-

tos de orientação sexual e de natureza étnica. A emissora passa assim 

a assumir o papel de porta-voz da juventude, mostrando o seu com-

portamento. A MTV consegue com isto que os jovens se identifiquem 

com os programas e problemas neles retratados. 

A MTV, por ter uma linguagem muito própria, acaba por ser um 

exemplo a seguir por muitos canais de televisão. A MTV tenta “apre-

sentar sempre uma linguagem inovadora em relação ao que está sendo 

adotado pelos outros canais” (Teixeira, 2006, p.90).

3.1.1.3.   IDENTIDADE VISUAL DA MTV

3.1.1.3.1. História do logótipo e da identidade visual

Segundo Campos (2010),, Fred Seibert foi chamado pela MTV, quan-

do esta surgiu, para ser o director criativo do canal. Seibert convidou 

Alan Goodman para ajudar na estratégia e nos esforços promocionais 

e Frank Olinsky e seu estúdio, Manhattan Design, para a criação da 

identidade visual do canal. 

Um dos primeiros esboços a ser elaborado, mas rejeitado, foi o 

que consta na figura seguinte.  

O estúdio de Frank Olinsky, conforme Lyra (2008), propôs a 

mudança do nome da estação de televisão de The Musical Channel 

para Music Television, que ao que se diz ter sido bem aceite.

Outros esboços foram feitos, conforme Olinsky (s.d), sendo 

que alguns incluíam Mickey Mouse a apertar notas musicais com 

as mãos e as letras “M”, “T” e “V”. A certa altura, surgiu um esboço 

que continha a letra “M” maiúscula, sem serifa, a negrito e tridimen-

sional com o “TV” sobreposto e grafitado. Os designers de Manhattan 

Design brincaram com a escala, proporção e depois de alguns ajustes 

chegaram ao logótipo da MTV.

Segundo Campos (2010), depois da aprovação os executivos da 

MTV perguntaram a Seibert que cores seriam usadas, ao que este 

respondeu “todas elas e muitas outras”, ou seja, que estas iriam estar 

sempre a mudar. Surgiu assim o primeiro logótipo metamórfico, que 

conforme Meggs (2009), poderia ser feito e alterado através de qual-

quer cor, material, decoração, tridimensionalidade, ângulos de visão 

e movimento. O logótipo poderia assumir várias personalidades, ser 

introduzido em animações e até mesmo demolido.

Figura 38
Um dos primeiros esboços 

do logótipo da MTV 

Fonte: Campos, D. (2010). 
Novo logo MTV. LOGOBR. 

[Internet] Disponível 
em <http://logobr.org/

branding/novo-logo-mtv/> 
[Consult. a 15 de Março de 

2012]

Figura 39
Logótipo metamórfico

Fonte: Campos, D. (2010). 
Novo logo MTV. LOGOBR. 

[Internet] Disponível 
em <http://logobr.org/

branding/novo-logo-mtv/> 
[Consult. a 15 de Março de 

2012]
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Este logótipo metamórfico opôs-se à crença de que a identidade 

visual de uma marca tem de ser usada de forma fixa e sistemática.

De acordo com Meggs (2009), nos primeiros anos, o logótipo da 

MTV aparecia a cada hora numa vinheta, em forma de animação, que 

durava dez segundos. Foi assim criada uma sucessão de vinhetas de 

identificação que permitiram que a identidade visual do canal se con-

vergisse entre a animação, ilustração, fotografia e a manipulação do ví-

deo. Para Gorman o logótipo da MTV “(…) cambió el rostro, la ideia y la 

velocidade del design gráfico y desempenó un papel fundamental para re-

definir la identidade visual en la era electrónica” (Meggs, 2009, p. 422)11. 

A partir da década de 80, o design gráfico impresso começou a mostrar 

a influência da televisão, e outras identidades visuais, a da MTV.      

Campos (2010) afirma que a identidade visual e o logótipo da 

MTV receberam o prémio de Design Excellence da Clio Awards e do 

New York Art Director’s Club, sendo também intitulado como um dos 

Produtos do Ano da revista Fortune.

Seibert e Goodman, ao fundar a produtora Fred/Alan (que mais 

tarde se tornou numa agência publicitária e estúdio de design), passa-

ram a criar as vinhetas da MTV que aprofundou ainda mais o sentido 

metamórfico do logótipo do canal.

Em 2009, através de um projecto da Universal Everything, a MTV 

actualizou a sua identidade visual. O logótipo manteve-se o mesmo 

alterando apenas as suas cores para preto e branco.

Ainda de acordo com o mesmo autor, em 2010, aproximadamente 

30 anos depois da sua criação e indo contra o projecto da Universal 

Everything, o logótipo sofreu mais algumas alterações. A MTV eli-

minou as palavras “Music Television” que se situavam abaixo da letra 

“M” e do “TV” grafitado. O “M” alargou horizontalmente e houve uma 

simplificação no “TV”. Esta actualização do logótipo foi implementada 

a 1 Julho de 2011.
 

3.1.1.3.2. Vinhetas da MTV

Segundo Teixeira (2006), a linguagem visual das vinhetas da MTV 

representam características semelhantes à dos videoclipes. 

Fora (2007) afirma que a MTV usa takes rápidos, cortes acelerados, 

uma grande quantidade de informação ao mesmo tempo, como ima-

gens, sons e cores, uma exploração de efeitos visuais, reflectindo-se na 

sua programação gráfica. Existe desta forma uma quebra das regras 

convencionais da gravação e de edição de vídeo. Existem também ex-

periências a nível artístico, com diversos formatos gráficos, sendo bas-

tante comum nas vinhetas observarem-se técnicas constituídas pelas 

“colagens, elementos de associação, aguarelas, massinhas de modelagem, 

desenho de animação, sucatas, plantas, texturas, fragmentos de cenas, 

luzes e cores” (Peroso apud Fora, 2007, p.55) de forma a transmitir o 

espírito jovem da MTV. Estas experiências, juntamente com as carac-

terísticas do logótipo, permitem que este sofra uma metamorfose a 

qualquer momento.

 O essencial da linguagem visual da MTV é “a obliteração do tempo 

e do espaço” (Fora, 2007, p.54). A emissora usa uma “linguagem híbri-íbri-bri-

11T.L. Mudou o rostro, 
a ideia e a velocidade 
do design gráfico e 
desempenhou um papel 
fundamental para redefinir 
a identidade visual na era 
electrónica. 

Figura 40 
Identidade da MTV vista 
sob vários fundos

Fonte: Campos, D. (2010). 
Novo logo MTV. LOGOBR. 
[Internet] Disponível 
em <http://logobr.org/
branding/novo-logo-mtv/> 
[Consult. a 15 de Março 
de 2012]

Figura 41
Identidade da MTV 

actualizada 

Fonte: Campos, D. (2010). 
Novo logo MTV. LOGOBR. 

[Internet] Disponível 
em <http://logobr.org/

branding/novo-logo-mtv/> 
[Consult. a 15 de Março de 

2012]
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da, múltipla, inconstante” (Fora, 2007, p.54). Isto quebra com o padrão 

tradicional da televisão. O canal pretende explorar os efeitos visuais e 

as tendências estético-formais possíveis através dos recentes recursos 

técnicos e artísticos.

As vinhetas interprogramas são as principais difusoras da meta-

morfose da identidade visual, segundo Lyra (2008). Estas não se man-

têm inalteradas durante muito tempo, como se observa nos canais tra-

dicionais. Este tipo de vinheta vai sendo alterada num curto período 

de tempo, para transmitir a ideia de emissora jovem. Além disso, da 

forma como é composta o seu conteúdo, os recursos artísticos e técni-

cos usados também se alteram.

“Nessas vinhetas, a marca pode aparecer em preto e branco, ver-

melha, pequena, grande, em movimento, estática, em cortes rá-

pidos, por um longo tempo, sozinha ou acompanhada por várias 

outras marcas iguais, variando de cor e formas dentro do ‘M’, 

entre outras infinitas possibilidades que tornam rico o visual da 

emissora” (Lyra, 2008, p.49).

3.1.1.4. MTV PORTUGAL

Conforme as informações transmitidas pelo designer da MTV 

Bruno Roda, através do contributo institucional, a MTV Portugal é 

um dos canais da MTV Networks e teve a sua primeira emissão em 

Portugal a 7 de Julho de 2003, com o apoio da emissora pública RTP. A 

MTV Portugal tinha a sua sede em Londres, mudando-se para Lisboa 

em 2004, mantendo apenas em Londres o departamento de transmis-

são. Desta forma os conteúdos são enviados para Londres, a fim da sua 

emissão. 

A MTV Portugal retransmite praticamente a programação da 

MTV norte-americana e exibe algum conteúdo exclusivo de Portugal. 

Ao contrário da MTV Brasil, que faz parte de uma joint venture - um 

grupo de empresários que compraram os direitos da marca -, a MTV 

Portugal faz parte da MTV Network e por isso não tem tanta liberdade 

editorial como a MTV Brasil. A MTV Portugal tem portanto algumas 

obrigatoriedades, como a transmissão de certos conteúdos (alguns 

programas específicos) e percentagem do seu tempo de emissão com 

os conteúdos da Network, podendo apenas gerir como quiser o espaço 

da programação que lhe resta. No entanto, a estratégia e a logística são 

geridas pela MTV Portugal.

O designer Bruno Roda afirma ainda, que em relação à identida-

de da MTV, grande parte dela é estruturada e desenvolvida interna-

cionalmente, para que todas as MTV’s Networks tenham a “identi-

dade MTV”. Contudo, existe outro tipo de conteúdos e necessidades 

específicas de cada canal que são desenvolvidas no local. No caso 

da MTV Portugal, os conteúdos são produzidos essencialmente pelo 

Milan Design Studio, existindo outros, em menor quantidade, pro-

duzidos localmente.
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3.1.2. MODELO DE ANÁLISE

Nesta fase, apenas será analisada a identidade da MTV, através dos 

identificadores corporativos, onde o grafismo animado está presente.

A recolha das vinhetas e demais elementos foi realizada por grava-

ção de cerca de 86 horas de emissão do canal MTV Portugal. A grava-

ção iniciou-se às 3 da manhã do dia 4 de Maio de 2012 até às 15 horas 

do dia 6 de Maio de 2012, das 7 horas do dia 8 de Maio de 2012 até às 

7 horas do dia 9 de Maio de 2012 e das 9 da manhã do dia 14 de Maio 

de 2012 até às 11 horas desse mesmo dia de forma a conseguir gravar 

todo o tipo de vinhetas e os principais programas exibidos pelo canal. 

Depois deste processo, foram seleccionadas apenas as vinhetas e os 

elementos que realmente interessam a esta investigação.

As vinhetas e os elementos ficaram organizados segundo as seguin-

tes categorias, com a contabilização das que foram gravadas:

Tabela 5: Categorias dos identificadores corporativos 

*Os números dos títulos intermédios mudam conforme os programas, 

sendo que alguns nem sequer contêm este tipo de vinheta:

Tabela 6: Tabela dos títulos intermédios 

Para análise, foram escolhidos apenas três identificadores corpora-

tivos de cada categoria. Qualquer vinheta ou elemento analisado, foi 

exibido pela MTV no momento em que decorreu a gravação.

 Amplifica    1
 Blue Top    12
 Insomnia    3
 Karaoke Box   1
 MTV at the movies   2
 MTV Hits   2
 MTV Linked pela música  0
 MTV Linked pelos outros  0
 Top 5 MTV Linked    5
 MTV U Awkward   3
 MTV U True Life   2
 Top 5 MTV U    5
 MTV Unplugged   1
 MTV Woohoo   0
 Top 5 MTV Woohoo   5
 Pop Up Video   1
 Pure Morning   0
 The world stage   0
 VJ Casting   1
 Wake Up    4
 16 and pregnant    1
 Beavis and Butt Head  1
 Behind the Music   1
 Crash Canon   0
 How to Make it in america  0
 I used to be fat   1
 Jessica Simpson’s The price of Beauty 0
 Made    0
 My sweet world class 2  0
 Rj Berger    0
 Teen Mom   1
 The Inbetweeners   0
     51

                SUBCATEGORIA                                            NOME                                                          TOTAL

Total

Intermédio

       CATEGORIA  SUBCATEGORIA                              TOTAL

Títulos

Retenção

Abertura 33
Encerramento 33
Intermédio 51*

Promos 22
Alinhamento 2

Identificação  9
Publicidade  9

Oráculos e outros elementos  11

Total  168
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Os identificadores corporativos foram analisados conforme os se-

guintes parâmetros:

Parte 1

Enquadramento do tipo de vinheta no canal

Sinopse (Personagem, acção, tempo, espaço)

Conceito/ o que transmite

Relação da vinheta com o tema do programa/ canal

Parte 2 – Análise dos componentes do grafismo animado

1- Duração

2- Técnica usada:

 a) Animação

 b) Captação de vídeo

 c) Ambas

3- Objectos constituintes (ex.: tipografia, imagens 3D, vídeo, 

     fotografia, logótipo, desenhos, gráficos, etc.)

4- Imagem

 a) Cores (monocromáticas, policromáticas, complementares, 

              análogas, sólidas, gradiente)

 b) Tamanho 

 c) Formato (geométrico, orgânico, híbrido, tridimensional, 

              linear)

 d) Superfície (texturado, delineado, sombras, iluminação)

5- Tipografia (caixa-alta, caixa-baixa, estilo, legibilidade, etc.) 

6- Logótipos do canal e programas (o que lhes acontece, como 

    surgem, como são constituídos, conceito, cores, símbolos, 

     tipografia)

7- Som (ex. real, linguagem humana, música, ruídos, silêncio, efeitos  

     especiais, etc.)

8- Tempo (análise feita através dos cortes, transições e efeitos 

temporais, ex. expandido, comprimido, flash back, slow motion, 

dissolve, etc. e do tempo do movimento dos objectos, observando o

ritmo e que sensações transmite.) 

 9- Movimento no espaço

 a) Câmara (zooms, panorâmicas, travelling, mosaico etc) 

 b) Objectos (deslocação, trajectória, direcção, rotação, 

              translação, transformação, superposição, justaposição, etc)

10- Composição (espaço aberto ou fechado através de 

       enquadramentos mais abertos ou fechados, cortes rápidos ou 

       lentos, sensação de espaço tridimensional ou plano)

11- Leitura (horizontal, vertical, centrada, equilibrada, 

       desequilibrada, amontoada, ritmada, repetida, alternada)

 a) Hierarquia 

 b) Texto

 c) Imagem

 d) Som

 e) Todos
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3.1.3. IDENTIFICADORES CORPORATIVOS 
DA MTV PORTUGAL 

3.1.3.1. VINHETAS DE IDENTIFICAÇÃO

Capacete:

Esta vinheta (vídeo 1, anexo A) para além de identificar o canal, 

anuncia que todo o conteúdo que vai ser mostrado de seguida trata-se 

apenas de publicidade.

Pode observar-se uma pessoa com um capacete, dando a ideia de 

ser um piloto de avião a jacto, motociclismo ou de fórmula 1, em anda-

mento e a grande velocidade, não sendo possível perceber com maior 

detalhe pois este apenas é visível dos ombros para cima e o veículo não 

é mostrado. O cenário de fundo surge desfocado, dando a ilusão de 

grande velocidade, conforme é visível no reflexo da viseira do piloto 

ou no plano de fundo. Surgem luzes e cores que poderão ser de carros, 

casas, pessoas, etc. Existem também alguns objectos, mais abstractos, 

que são projectados contra o capacete, contribuindo para a sensação 

de velocidade. 

O facto de não se mostrar o veículo a que o piloto se desloca, pode 

estar associado com a possibilidade de se querer que o público se fo-

que na emoção e no abstracto e não na condução e tipo de veículo em 

concreto.

Esta vinheta pretende transmitir velocidade, adrenalina, a energia 

vivida pelos jovens e tem a duração de 4 segundos que tiram partido 

da técnica de animação 3D. O formato do personagem da animação, 

dos reflexos que se encontram no seu capacete e demais efeitos que se 

observam a voar são realistas, enquanto que o cenário não é identificá-

vel. Recorre-se a diversas cores, dando ênfase a tonalidades alternadas 

entre quentes-frias-quentes. 

As cores são essenciais para a sensação de arrastamento e grande 

velocidade, dando a sensação de passagem por uma diversidade de 

locais em constante mudança. Não são visíveis objectos sólidos, mas 

apenas rastos ou linhas que também são instáveis e que apresentam 

diversas cores.  

O som da vinheta é uma música, que também contribui para a ideia 

de velocidade, de adrenalina e radicalismo, existindo sincronia entre 

esta e a imagem. Quando alguns dos objectos embatem na viseira do 

piloto, na música surge uma voz que indica mal-estar.

O surgimento do logótipo da MTV provoca o aumento de ritmo da 

música e da velocidade dos elementos em cena.

No que respeita ao tempo transmitido, este parece ser muito seme-

lhante à realidade, mas num ritmo acelerado. Existem planos muito 

curtos, ou seja, cortes muito rápidos, dando a sensação de que tudo 

ocorre numa pequena fracção de tempo devido à grande velocidade 

em que a cena decorre. Para além disso, tudo o que envolve o piloto 

movimenta-se e altera-se muito rapidamente.

Figura 42
Fotogramas da vinheta de 
identificação

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]
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Nesta vinheta não existe qualquer tipo de movimento de câmara. 

As informações são dadas ao espectador através de mudanças de pla-

nos e de enquadramentos. Alguns planos são especialmente fechados, 

destacando o capacete de lado ou o piloto de frente. 

O corpo do condutor inclina-se de vez em quando para a sua es-

querda, como que a desviar-se de objectos que possam vir contra ele. 

Os restantes objectos e os arrastamentos de luzes e cores, que vão do 

sentido exterior do ecrã para o seu interior, acabando até por ultrapas-

sar o piloto. Estes movimentos mais uma vez transmitem a ideia que o 

condutor se encontra em andamento, no sentido do ecrã.

O signo visual do canal surge através de um fundo branco. Este 

último aparece primeiro de cima para baixo e só depois o logótipo no 

sentido inverso, preenchido pelas imagens do piloto que estão a ser 

transmitidas atrás. O fundo branco cresce, ocupando a totalidade do 

ecrã, observando-se apenas o signo visual da emissora. A palavra pu-

blicidade surge a branco sob um rectângulo com as imagens do condu-

tor da esquerda para a direita, em caixa-alta, numa letra sem patilha, 

condensada, constituindo o único elemento textual da vinheta.

A imagem e o som transmitem os valores pretendidos pelo canal, 

não sendo um elemento mais importante que o outro, mas é principal-

mente através do movimento que estes são compreendidos.

Animais

Nesta vinheta, (vídeo 2, anexo A), observa-se um animal sozinho, 

a preto e branco, numa floresta. Um outro animal, todo ele colorido, 

em tons de rosa e laranja, aproxima-se dele, tocando-lhe e transmi-

tindo-lhe as suas cores. Lentamente, vão surgindo outros animais que 

acabam por ter a mesma atitude, tornando o primeiro animal multi-

cor. A própria floresta, que inicialmente também estava a preto e bran-

co, com este fenómeno acaba por ficar colorida.

Os significados transmitidos por esta vinheta estão relacionados 

com a solidão vs amizade. O primeiro animal a surgir encontra-se a 

preto e branco exactamente por se encontrar sozinho e triste. 

Figura 43
Fotogramas da vinheta de 

identificação

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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A vinheta divide-se em dois momentos. Um primeiro, a preto e 

branco, sugerindo tristeza, angústia e solidão da personagem. Um se-

gundo momento, em que surgem diversos animais que se juntam ao 

primeiro e lhe dão um abraço de forma a deixá-lo feliz, conseguin-

do que ele e tudo em redor ganhe cor. Neste contexto, a cor sugere 

amizade, companhia e alegria. As cores usadas são contrastadas, com 

predomínio de cores quentes. Esta vinheta pretende portanto mostrar 

que alguns dos valores da MTV são o conforto, a socialização, a extro-

versão e a proximidade com o telespectador.

Com uma duração de 19 segundos, a vinheta resulta da técnica de 

animação 2D com a qual se desenharam os personagens e o cenário 

associado a uma música e à identidade visual da emissora. Cada per-

sonagem tem um formato diferente, não sendo iguais entre si e não 

se assemelhando a seres vivos reais. São personagens imaginárias, de 

carácter infantil, alegres e carinhosos.

A música acompanha os momentos da narrativa, começando por 

ser calma e triste e ganhando alegria e ritmo acelerado quando surge 

a cor. No entanto, a música tem algo de aconchegante e confraterni-

zante. 

Nesta vinheta, não há muito a referir sobre o tempo. Não há ma-

nipulação através dos cortes nem da duração dos planos, já que estes 

têm uma duração equilibrada e idêntica entre si. Em relação ao tempo 

do movimento dos personagens, estes movem-se com calma, mas não 

muito lentamente. 

Ao contrário da vinheta anteriormente analisada, nesta existem 

alguns movimentos de câmara, que acabam por ser bastante subtis, 

transmitindo sensações agradáveis e aconchegantes. Em quase todos 

os planos da animação existe movimentos de câmara, como zooms, 

panorâmicas ou travellings que têm como objectivo enfatizar as sen-

sações que se deseja transmitir. Quanto ao movimento dos objectos, 

existe o dos personagens e o da identidade visual. 

Os personagens registam várias deslocações através dos movimen-

tos em cena de um lugar para outro, em resultado das interacções en-

tre eles, como rodearem-se uns aos outros e mostrarem afecto. Para 

além dos movimentos dos personagens, existe também o da identi-

dade visual. Neste caso acontece o mesmo que na vinheta analisada 

anteriormente, mas sem o elemento que se refere à publicidade.

Nesta vinheta os elementos coabitam graficamente pois partilham 

uma ambiência cromática, linguagem visual e ritmo. Cada elemento 

transmite sensações que reforçam os restantes elementos. Tanto o som 

como a cor, juntamente com o movimento, têm duas fases, alterando-

-se de modo a mostrar a passagem da solidão para a amizade. Cada 

elemento apela a um sentido diferente: a imagem, à visão e o som, à 

audição. 

Homem Camaleão

Nesta vinheta, (vídeo 3, anexo A), uma figura masculina sofre meta-

morfoses que se ajustam aos cenários que atravessa. Na primeira cena, a 

personagem surge num campo de futebol onde recebe uma bola, surgin-

do depois numa cidade onde é uma pessoa importante e ocupada, uma 

vez que tem vários braços, um para cada tarefa: falar ao telemóvel, usar o 

computador, entre outras. Surge pequeno quando passeia entre os cabe-

los de um gigante, maior que uma cidade, que ao engolir um ecrã publi-

citário se transforma numa personagem de um outdoor. Por sua vez, este 

personagem ganha vida e sai do outdoor, começando a elogiar as jovens 

que passam por ele.    

O que a MTV parece pretender transmitir com esta vinheta, é que 

não importa o tipo de pessoa que o espectador possa ser, alto ou baixo, 

Figura 44
Fotogramas da vinheta de 

identificação

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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pois a MTV é dedicada e pode ser vista por toda a gente que goste de 

música. É também transmitido um certo dinamismo, pois a persona-

gem assume diversas personalidades, tendo várias actividades. As ca-

racterísticas do personagem e as actividades realizadas estão de acordo 

com o público-alvo da MTV. 

A vinheta dura 20 segundos, realizada pela técnica de animação 3D, 

bastante colorida, havendo desde as cores mais claras e vivas, às mais 

escuras, mudando consoante o local por onde o personagem passa. O 

personagem assemelha-se com um ser humano, mas parece ser feito 

de plasticina possuindo características elásticas. Os locais por onde 

passa, têm sempre um formato redondo remetendo para um planeta.

O som desta vinheta é apenas constituído por música, sincronizada 

com as acções e locais por onde o personagem passa, alguns efeitos 

especiais, como os flashes das máquinas fotográficas e o som dos risos 

das raparigas, de forma a fazer parecer tudo mais real.

Nesta vinheta tudo está interligado através da personagem princi-

pal. Apesar de parecer que existem várias personagens, esta acaba por 

ser sempre a mesma, sofrendo mutações tal como a própria identidade 

visual do canal. Quando não sofre transformação o personagem perten-

ce de alguma forma ao personagem que a seguir se vai observar. Desta 

forma, os acontecimentos são revelados através do personagem e não 

através da perspectiva da câmara, como se esta não existisse. Assim, o 

tempo está de acordo com os movimentos do personagem, não havendo 

por isso manipulação através da edição, nem movimentos exteriores aos 

personagens e objectos da vinheta. O movimento da identidade visual é 

mais uma vez, o mesmo das vinhetas anteriormente analisadas.  

Nas vinhetas de identificação da MTV, existe sempre uma história 

relatada através da animação, sendo que é através desta que o canal 

transmite os seus valores. A história das vinhetas analisadas são a do 

piloto que conduz a grande velocidade, a do animal solitário que é 

abraçado pelos outros animais e a do homem que se transforma numa 

série de outras personagens. O signo visual, que surge no final, serve 

para identificar que canal se está a ver. O movimento, juntamente com 

a imagem e o som, possibilita que se compreendam os valores trans-

mitidos. Significa que cada vinheta revela os valores da MTV, como a 

adrenalina, energia, juventude, amizade, proximidade com o público, 

a indiferença pelas características do espectador, o dinamismo e seme-

lhanças do personagem com o público-alvo.

Todas as vinhetas de identificação analisadas diferem entre si em 

relação a determinados factores, como a técnica usada e os formatos 

dos personagens. Em contrapartida, o modo como o signo visual entra 

e sai e os movimentos que este sofre, são sempre os mesmos.

3.1.3.2. VINHETAS DE RETENÇÃO

3.1.3.2.1. Alinhamento

Ao contrário dos outros tipos de vinhetas analisadas, o alinhamen-

to é a única tipologia que não se registou três casos para estudar, uma 

vez que a MTV só recorre a um tipo de alinhamento, mudando apenas 

o seu conteúdo, como, nomes de programas e seus horários. 

Esta vinheta (vídeo 4, anexo A) é iniciada pela marca gráfica do 

canal, passando de seguida para o alinhamento da programação. Ao 

contrário das vinhetas de identificação, neste caso não existe nenhuma 

história por detrás. 

A vinheta tem a duração de 13 segundos, tendo sido elaborada com 

a técnica de animação 2D. A marca gráfica surge em primeiro plano a 

branco sob um fundo lilás, com linhas roxas em movimento ondulante. 

Quando a marca gráfica desaparece, surge o alinhamento formado 

por rectângulos roxos com a indicação das horas e o dia da progra-

mação e por outras formas rectangulares que alternam a cor lilás para 

um gradiente de azul para amarelo, com o nome do programa. As co-

res alternam sequentemente, de acordo com a ordem de leitura que se 

Figura 45
Fotogramas do alinhamento

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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pretende que o espectador adopte, isto é, de um programa para o outro 

programa, no sentido de cima para baixo. 

A letra usada é condensada, em caixa-alta e sem patilha, enquanto 

o som é constituído por uma música que muda quando a marca gráfi-

ca desaparece e surge o alinhamento. Existem também alguns efeitos 

sonoros que surgem quando o gradiente muda de rectângulo, isto é, 

quando se refere a um programa diferente. 

Os movimentos dos objectos são muito semelhantes aos da identida-

de visual nas vinhetas de identificação. Nesta vinheta a identidade visual 

aparece exactamente da mesma forma, ou seja, de baixo para cima, de-

saparecendo de seguida para a direita. O alinhamento aparece de cima 

para baixo, e os rectângulos com o nome do programa da esquerda para 

a direita, tal como o fundo branco e a palavra “publicidade” nas vinhe-

tas de identificação, respectivamente. O tempo em que os objectos se 

mantêm no ecrã é o tempo suficiente para que se consiga fazer a leitura.

O mais importante nesta vinheta acaba por ser os elementos tex-

tuais e o movimento do gradiente que funciona como guião de lei-

tura. A imagem, que surge no último plano do alinhamento é quase 

dispensável. O som por sua vez acaba por servir apenas como música 

de fundo. Nesta vinheta existe portanto uma hierarquia, denotando 

uma escala de importâncias e equilíbrio entre os elementos.

3.1.3.2.2. Promos

Beavies and Butt-Head 

Esta vinheta (vídeo5, anexo A) divulga o horário e promove o pro-

grama Beavies and Butt- Head. Trata-se de uma série de animação pro-

tagonizada por dois imaturos, idiotas e desbocados por natureza que 

passam o tempo a criticar e a comentar videoclipes e séries da MTV.  

A vinheta faz alusão a um dos protagonistas da série e ao logótipo 

da MTV, surgindo o personagem a furar o logótipo com um dedo, 

como se fosse uma folha de papel. Pela atitude do personagem, suben-

tende-se uma personalidade idiota, que acaba por fazer estragos e de 

certa forma, estabelece uma ligação da série com o canal, já que esta 

foi criada propositadamente para a MTV, como forma de autocritica 

aos seus conteúdos. 

Com duração de 4 segundos, esta vinheta foi realizada com a técni-

ca de animação 2D e apresenta uma relação cromática e sonora oriun-

da da série à qual estabelece uma associação. 

Nesta vinheta existem dois tipos de letra, um condensado, sendo o 

mesmo usado na vinheta de alinhamento e de identificação do capace-

te, e outro com um estilo normal. Ambos os tipos de letra encontram-

-se em caixa-alta e não têm patilha. 

A forma como surge o logótipo e os rectângulos que contêm o nome 

e o horário do programa, surgem da mesma forma que nas vinhetas 

analisadas anteriormente: o logótipo do canal a surgir de baixo para 

cima, o rectângulo vermelho com o nome do programa da esquerda 

para a direita e o horário em forma de balão de diálogo de cima para 

baixo, como se fosse o personagem a dizê-lo. Para além dos movimen-

tos destes elementos e depois de  surgirem, o personagem aparece da 

direita para esquerda, mantendo-se na lateral direita do ecrã, como se 

tivesse escondido, uma vez que só aparece pela metade.

Antes do protagonista da série furar o logótipo do canal, existe um 

tempo determinado para que os espectadores consigam ler o horário a 

que o programa vai ser transmitido. 
 

MTV at the Movies

A vinheta (vídeo 6, anexo A) refere-se ao programa MTV at the Mo-

vies, um programa que transmite as notícias e segredos do mundo do 

cinema. 

Nesta vinheta são observados, numa primeira parte, vários cená-

rios referentes a vários estilos de filmes cinematográficos, como acção, 

Figura 46- Fotogramas de 
uma promo

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]
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fantasia, romance, terror e comédia. No último cenário, é mostrada a 

identidade visual do programa transmitido. 

Numa segunda parte é feito uma espécie de resumo de alguns dos 

filmes mais recentes, que irão ser abordados no programa, sendo se-

guido pelo horário da transmissão. Desta forma, o espectador para 

além de saber quando vai ser transmitido o programa, acaba por co-

nhecer parte do seu conteúdo. 

A vinheta tem a duração de 45 segundos e as técnicas usadas são 

várias. Na primeira parte, é usada animação 3D e stop motion na se-

gunda edição de vídeo. Esta vinheta é por isso, bastante completa. Para 

além da animação, do vídeo tem também elementos textuais, música 

e linguagem humana. 

Os elementos escritos mantêm o uso da caixa alta, mas em varian-

tes diferentes. Nos que se referem aos filmes, como no caso da Batalha 

Naval, com um estilo normal e sem patilha, num homem com sorte 

a negrito, também sem patilha; no the Cabin in the Woods a itálico, 

como se tivesse sido escrito à mão e finalmente no American Pie, mais 

uma vez com um estilo normal e sem patilha. Noutros elementos tex-

tuais, como é o caso do horário, o tipo de letra é igual às outras vinhe-

tas: sem patilha, em caixa alta e condensado. 

O nome do programa tem um formato de logótipo, com caracterís-

ticas cénicas, como é o caso da claquete e do cenário, de forma a que o 

telespectador ao visualizá-lo remeta para o tipo de programa que este 

representa.  

Quanto à música, esta também tem duas partes. A primeira mais 

cativante, de forma a chamar a atenção do espectador, mas com um 

ritmo que vai sendo alterado conforme os estilos cinematográficos dos 

cenários e a segunda, mais descontraída, até porque tem um discurso 

por cima, ao qual tem de se dar maior atenção. O discurso trata-se 

de uma espécie de locutor, com voz feminina, que faz a narração de 

alguns factos dos filmes apresentados.   

Em relação ao movimento da primeira parte, para além do das per-

sonagens, existe também uma espécie de rotação feita pelo cenário, 

para que este se vá alterando. A transição da primeira parte para a 

segunda, é feita através de um morcego pertencente ao último cenário, 

que voa de forma a ocupar a totalidade do ecrã, ficando este a preto 

e que acaba por desaparecer de seguida. Por detrás aparece a primei-

ra imagem da segunda parte. Mais uma vez, o movimento de alguns 

elementos da segunda parte é idêntico ao das vinhetas já analisadas. 

Os elementos textuais que identificam o filme que está a ser descrito 

naquele momento surgem da esquerda para a direita e desaparecem 

com o movimento inverso. Os restantes elementos como a identida-

de visual, o nome do programa e o horário, surgem da mesma forma 

que a vinheta de retenção de alinhamento. Outra semelhança são as 

cores utilizadas. A única diferença está no horário, que ao contrário 

da vinheta do alinhamento, desaparece, com um movimento de baixo 

para cima e o nome da direita para a esquerda, surgindo novamente a 

identidade visual do canal de baixo para cima. Desta forma, parece ser 

a identidade visual do canal que empurra o horário do programa para 

cima e o faz desaparecer. 

Figura 47
Fotogramas de uma promo

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]
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Neste caso o som usado na vinheta é extremamente importante. 

Para além de reforçar algumas informações dadas pelos outros ele-

mentos, acaba por acrescentar novos dados que seriam impossíveis de 

saber se o som não existisse. O mesmo acontece com a imagem e o 

texto. O texto permite reforçar e memorizar mais facilmente o nome 

do filme a que se refere. Isto significa que um elemento não é mais 

importante que outro. Eles vivem em sintonia e complementam-se uns 

aos outros.

Caged

Esta vinheta (vídeo 7, anexo A) não tem objectivo anunciar o ho-

rário mas sim, informar que  o programa Caged vai começar a ser exi-

bido brevemente. O programa, Caged é uma série em forma de docu-

mentário sobre um grupo de jovens lutadores, fãs de MMA (mixed 

martial arts), que têm uma série de problemas pessoais e que tentam 

fazer tudo para os resolver. 

Na vinheta são mostradas algumas partes da série, como imagens 

de um rapaz a fazer exercício físico, como treinar boxe, saltar à corda e 

fazer abdominais, juntamente com a frase chave, “treinar para a luta da 

vida”, para que se perceba o conceito da série. Desta forma, percebe-se 

que para além dos jovens terem os combates desportivos, têm também 

que lutar na vida para se libertarem do passado e encontrarem o cami-

nho correcto para o futuro.

Com duração de 10 segundos e recurso à captação e pós-produção 

de vídeo, esta vinheta usa também frases escritas que complementam 

a mensagem a transmitir. Usar apenas vídeo não seria suficiente, pois 

este limita-se a remeter para um treino físico, um combate desportivo 

e não necessariamente uma luta para resolver os problemas pessoais. 

Esta parte da mensagem é transmitida pelos elementos textuais, apre-

sentados numa tipografia em caixa alta, a branco e sem patilha. 

A marca gráfica do programa aparece no final da vinheta junta-

mente com a do canal, e a inscrição da palavra “brevemente”, em vez 

do horário a que este programa devia ser transmitido. A marca gráfica 

do programa é constituída por um logótipo a branco com o nome do 

programa em letras rasuradas, dado que o programa se refere a um 

combate.

Por ser uma série que remete para um esforço e luta para resolver 

os problemas da vida, as cores usadas nesta vinheta são um pouco dra-

máticas, (escuras e com pouco contrastes). O único contraste existente 

é o das cores do vídeo com os elementos textuais que se encontram a 

branco, para uma leitura mais fácil.

O som nesta vinheta é constituído unicamente por música. Trans-

mite sensações de esperança, coisa que se sente quando se luta por 

algo, estando portanto de acordo com o programa.

A edição de vídeo permite manipular o tempo nesta vinheta, sendo 

que este surge como comprimido. Ou seja, existem cortes no tempo de 

forma a mostrar várias partes de um treino e não o treino completo. A 

mensagem percebida acaba por ser a mesma caso mostrasse o treino 

completo, mas sem a contrapartida de a vinheta se tornar demasiado 

maçuda. 

A duração dos elementos textuais é suficiente para a sua leitura. No 

entanto, na frase “treinar para a luta da vida”, surge primeiro “treinar 

para a luta”, dando a entender que as imagens exibidas apenas se refe-

rem a um combate desportivo, percebendo-se posteriormente, com o 

aparecimento da segunda parte da frase “da vida” que existe uma outra 

mensagem por detrás. Sendo assim, o movimento que neste caso não 

é uma deslocação, mas composto pelos tempos e ritmos com que os 

elementos textuais surgem, sendo por isso muito importante nesta vi-

Figura 48
Fotogramas de uma promo

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]
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nheta, pois é através dele, que se consegue ter várias leituras, pois cada 

elemento surge na sua altura devida e não tudo em simultâneo.

Como já referido, esta vinheta é bastante equilibrada, cada elemen-

to complementa o outro, ou seja, o vídeo complementa os elementos 

textuais, mas ao contrário da vinheta de identificação dos animais que 

se abraçam, estes não podem existir uns sem os outros, pois a mensa-

gem a ser transmitida não seria a mesma.

3.1.3.3. TÍTULOS DE PROGRAMAS

No contexto da identidade da MTV, torna-se pertinente analisar 

títulos de programas, uma vez que existem programas produzidos 

apenas para serem transmitidos neste canal, exigindo coerência entre 

a sua linguagem e os restantes elementos analisados.

MTV Blue Top

Os primeiros títulos de programa a serem analisados pertencem 

ao programa MTV Blue Top. Este é um programa que apresenta os 

10 videoclipes mais votados pelos telespectadores no site MTV.pt, ao 

longo de uma semana. 

No título de abertura deste programa (vídeo 8, anexo A), apare-

ce uma série de cenários, cada um num género musical diferente. No 

primeiro, aparece uma rapariga a dançar, exactamente por relatar o 

estilo dance; no segundo, refere-se ao estilo hip-hop, aparecendo um 

rapaz a fazer acrobacias de dança deste género musical; no terceiro, 

surgem pessoas a tocar instrumentos de orquestra, mas num estilo 

pouco convencional, referindo-se a um estilo alternativo; no quarto, e 

para o estilo soul aparece um concurso onde um cão fica em 10º lugar. 

Por último, surge a entrada do logótipo do programa.   

Esta vinheta, apesar que de forma indirecta, refere-se a estilos mu-

sicais dos quais fazem parte alguns dos videoclipes nomeados e que 

são por isso, exibidos no programa.

O título de encerramento (vídeo 9, anexo A) segue a mesma ideia 

do título de abertura, sendo que os estilos musicais e os cenários di-

ferem, acrescentando na parte inferior do ecrã a informação de que 

a produção é feita pela MTV Network europeia, estando por isso os 

direitos reservados a essa mesma entidade.

O primeiro cenário refere-se ao estilo reggae, aparecendo uma 

pessoa a dormir; o segundo, ao estilo metal, com pessoas a rodar a 

cabeça; no terceiro cenário, aparece um comando de consola, uma 

cassete de vídeo e uma bota, referindo-se a um estilo electro; e o 

quarto cenário remete para o estilo rock, onde se visualizam duas 

pessoas a treinar esgrima. Por último e mais uma vez, surge a identi-

dade visual do programa.

Figura 49
Fotogramas do título de 
abertura

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]

Figura 50
Fotogramas do título de 

encerramento

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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Neste programa, existem duas tipologias de títulos intermédios: 

os que, como foi referido, fazem a separação entre o programa e o 

intervalo; e os que acabam por ser exibidos durante a transmissão do 

programa de maneira a identificar o lugar da nomeação do videoclipe, 

surgindo antes de este começar.

Os primeiros (vídeo 10, 

anexo A), são muito seme-

lhantes aos títulos de abertura, 

mas mais curtos, sendo cons-

tituídos apenas por um cená-

rio, juntamente com a identi-

dade visual do programa. 

Os segundos, (vídeo 11, 

12 e13, anexo A) também são 

constituídos apenas por um 

cenário, mas quando aparece 

a identidade visual do pro-

grama, esta é acompanhada 

pelo número do lugar a que 

corresponde a nomeação do 

videoclipe.

O cenário que surge neste 

tipo de vinheta é arbitrária, 

ou seja, não corresponde ao 

estilo musical do videoclipe 

que vai ser apresentado em 

seguida. 

Em relação à duração destas vinhetas, o título de abertura dura 14 

segundos, tal como o título de encerramento e os títulos intermédios, 

5 segundos. 

As técnicas usadas nestas vinhetas são de captação e edição de ví-

deo e animação 3D.

Nas imagens existe sempre a  presença da cor azul, talvez ao facto 

do título do programa ser “Blue”, existindo depois outras cores que 

acabam por fazer contraste, como o branco, o laranja e o vermelho.

Mais uma vez, a tipografia usada encontra-se em caixa-alta e sem 

patilha.

Os estilos musicais dos cenários são descritos pelo texto a azul, 

num balão de diálogo a preto, também existente em algumas das vi-

nhetas já analisadas, como as promos. 

Existe também um pentágono irregular a azul, que surge dentro 

do balão e que se move para a esquerda ou para cima, indicando as-

sim como os cenários surgem. O pentágono funciona como indicação, 

uma corda que puxa o cenário para fora do ecrã, na direcção do seu 

movimento, fazendo surgir o seguinte, na mesma direcção. O mesmo 

acontece com o balão com indicação do estilo musical que vai apa-

recer no cenário seguinte. Se o pentágono mover-se para a esquerda, 

significa que o balão do próximo cenário vai aparecer da direita para 

a esquerda.

Para além destes movimentos, existe apenas um zoom out quando 

surge a identidade do programa.

A identidade visual do programa é constituída apenas pelo nome 

do programa em forma de logótipo.

O som destas vinhetas é apenas música. Quando os cenários mu-

dam, existe também uma alteração na música, que se vai repetindo 

sempre que os cenários modificam. Desta forma, existe uma percep-

ção desta alteração através da audição. A música nada tem a ver com 

os estilos musicais apresentados nos cenários, mas existe uma sincro-

nia entre o som e o movimento dos objectos. 

Nestas vinhetas, é através do texto que se percebe qual o estilo mu-

sical a que as imagens se referem, pois estas não fazem grande asso-

ciação. O próprio som também não está relacionado com os estilos 

musicais. Sendo assim, nesta vinheta cada elemento tem uma função 

distinta. O movimento é a forma que interliga todos os cenários.

Figura 51
Fotogramas de títulos 
intermédios

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]
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Wake Up

 As seguintes vinhetas que apresentamos pertencem ao programa 

Wake Up. Este programa é transmitido todos os dias das 6h às 8h da 

manhã, com o objectivo de ser o primeiro programa do dia a ser visto 

pelos telespectadores. Nele são exibidos uma série de videoclipes.

No título de abertura (vídeo 14, anexo A), ouve-se o despertador a 

tocar, por ser hora de acordar, a contagem decrescente do microondas 

e este abrir por já ter aquecido e uma cafeteira. Estes são apenas alguns 

objectos mostrados detalhadamente no meio de tantos outros que se 

encontram misturados com eles, mas que não são perceptíveis pois a 

câmara não os grava na sua totalidade. Ao longo da vinheta, a câmara 

começa a gravar os objectos mais de longe, observando-se que estes 

continuam misturados e numa grande desordem, sendo que alguns 

se encontram virados ao contrário. No meio desses objectos existe um 

olho, o que pode provocar confusão no telespectador, pois não se per-

cebe o que ele está a fazer no meio dos utensílios de cozinha e de ali-

mentos. Só no final da vinheta, ao ser mostrado um plano geral, é que 

se percebe que todos os objectos visualizados constituem um ser vivo.

Com esta vinheta consegue perceber-se qual o conceito do progra-

ma, ao ser observado um despertador a tocar e objectos que retractam 

o pequeno-almoço, remetendo para o primeiro programa da manhã. 

Além disso, o próprio nome do programa visualizado através da sua 

identidade visual e que o ser animado  acaba por nomear, “wake up 

(“acordar”), reforça a mensagem. O próprio 

ser animado, ao ser constituído por este tipo 

de objectos também pode representar o pró-

prio acordar.

Quanto ao título de encerramento (ví-

deo 15, anexo A), este é exactamente igual 

ao de abertura, acrescentando-se apenas, à 

semelhança do título de encerramento do 

programa MTV Blue Top, na parte inferior do ecrã, que a produção é 

a MTV Network europeia, sendo os direitos reservados a essa mesma 

entidade.

Os títulos intermédios (vídeo 15, 16, 17 e 18, anexo A) deste pro-

grama são quatro e são passados antes e depois do intervalo.

No primeiro título intermédio, é observado o despertador a tocar 

e a cafeteira a derramar café. No segundo, existe a junção de vários in-

gredientes que formam uma sandes. No terceiro, as torradas saltam da 

torradeira sendo depois barrado o doce. No quarto e último, é partido 

um ovo que é posteriormente estrelado. Mais uma vez, as imagens apre-

sentadas designam o acordar, relembram e fazem parte do pequeno-

Figura 52
Fotogramas do título de 
abertura

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]

Figura 53
Fotograma do título de 

encerramento

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]

Figura 54
Fotogramas de títulos 

intermédios

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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-almoço, a primeira refeição do dia, mostrando-se então o conceito do 

programa, ou seja, o primeiro programa da manhã a ser visto. Em todos 

os títulos intermédios, a identidade visual do programa está presente.

O título de abertura, tal como o de encerramento têm uma duração 

de 26 segundos e os intermédios, de 5 segundos. A técnica usada nes-

tas vinhetas é a animação 3D. 

As imagens começam com pouca luz, começando esta a surgir len-

tamente, como se existisse uma persiana a abrir, mas nunca com uma 

presença de iluminação muito grande. As cores usadas são escuras, 

talvez por representar a transição entre o dormir e o acordar. Já as 

cores mais vivas, pertencem aos utensílios da cozinha e aos alimentos. 

Tal como nas vinhetas já analisadas, o nome do programa é apre-

sentado sob a forma de logótipo.

O som, em todas estas vinhetas é constituído por música, pelo som 

do despertador a tocar, exactamente para transmitir a ideia do acordar, 

o primeiro programa do dia. Existe também alguns sons de objectos, 

como o do microondas e o da torradeira, para transmitir uma ideia 

mais realista dos objectos. No caso dos títulos de abertura e encerra-

mento, existe uma voz, que representa o ser animado e que diz “wake 

up”. A música usada, apesar de ser semelhante, nunca é a mesma em 

todas as vinhetas. Parecem pequenos fragmentos que pertencem a 

uma música maior.

O tempo nestas vinhetas, ou o movimento de cada objecto é lento, 

como se os objectos se movessem em slow motion. No entanto, apesar 

dos objectos se deslocarem lentamente, existe a sensação de uma va-

riedade de acções a decorrer ao mesmo tempo, já que se ouve constan-

temente o despertador a tocar. 

Os objectos movem-se como se estivessem a flutuar, não se con-

seguindo perceber de vez em quando, se existe algum movimento de 

câmara, como o zoom ou travelling, ou se são os próprios objectos que 

se deslocam para mais perto ou longe da câmara. Os únicos tipos de 

movimentos perceptíveis são os que correspondem a uma acção, como 

o abrir do microondas, as torradas a saltar, etc. 

Nestas vinhetas, mais uma vez o som reforça a mensagem a ser 

transmitida. Esta é perceptível através das imagens observadas, mas o 

som ajuda a cativar o telespectador e acaba por ajudar a que esta seja 

mais facilmente compreendida. O próprio movimento, que é lento, 

acaba por fortalecer a mensagem, simulando a sonolência típica do 

acordar. Desta forma, tal como nas outras vinhetas, existe um equilí-

brio entre todos os elementos (o som, a imagem, os elementos textuais 

e o movimento). Todos eles contribuem para que a mensagem seja 

mais sólida. 

Teen Mom

Teen Mom é uma espécie de documentário que relata a história de 

mães adolescentes, que vivem os problemas associados aos relacio-

namentos, apoio familiar, adopção, estudos, trabalho, mas principal-

mente a difícil tarefa de ser mãe e começar a sua própria família. Este 

documentário acaba por ser uma continuação de um outro também 

transmitido na MTV, 16 and pregnant, um documentário que se refe-

ria à altura da gravidez destas mesmas personagens, quando elas ainda 

se preparavam para ser mães.   

Figura 55
Fotogramas do título de 

abertura

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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Antes de começar o título de abertura propriamente dito, o pro-

grama é iniciado com algumas imagens para relembrar o espectador 

do que aconteceu nos episódios anteriores (vídeo 19, anexo A). Sempre 

que uma das personagens principais é apresentada, existe um elemen-

to textual que indica o seu nome, para que o espectador perceba que 

a história que se está a ver de momento pertence àquela personagem.  

 No título de abertura, sob a forma de um álbum de fotografias, (ví-

deo 20, anexo A) são apresentadas as personagens principais. Existem 

várias páginas que são viradas e cada página corresponde a uma per-

sonagem, havendo uma foto e o nome desta. Existem também alguns 

elementos que têm como objectivo assemelhar-se a um álbum real, 

como a fita-cola, e outros elementos decorativos, como desenhos. No 

final do título, o álbum fecha-se e na capa surge o nome do programa, 

como se estivesse a ser desenhado, juntamente com alguns desenhos 

de objectos usados por crianças, como a chupeta e o alfinete-de-ama. 

O álbum torna a abrir-se numa página de uma das personagens, mas 

desta vez a foto não pertence à personagem, mas sim ao local onde vai 

decorrer a próxima acção. Aqui, há um zoom in na foto, sendo o ecrã 

todo ocupado por esta, começando apenas agora o documentário.

  

  

No caso do título de encerramento (vídeo 21, anexo A), a lógica 

usada é a mesma do de abertura. Quando o programa está prestes a 

terminar, é feito um zoom out na última imagem do documentário, 

ouvindo-se o som do flash de uma máquina fotográfica, sendo que 

a fotografia resultante, vai servir como foto de uma das páginas do 

álbum. Em seguida, as páginas vão sendo folheadas e cada uma delas 

mostra o nome de um dos principais responsáveis pela produção do 

programa. Mais uma vez, o álbum é fechado, ficando por cima a capa 

com os mesmos conteúdos do título de abertura, mas desta vez não 

são desenhados.  

Depois do título de encerramento são apresentadas imagens dos 

próximos episódios (vídeo 22, anexo A). Estas são seguidas por uma 

espécie de segundo título de encerramento. Neste, é mostrado mais 

uma vez a capa do álbum com o nome do programa, que é virada, sen-

do que é na página seguinte que se vão ver os restantes participantes 

e suas funções na elaboração do documentário, sob a forma de ficha 

técnica. Ao contrário do título de encerramento anterior, cada página 

não corresponde a um dos participantes. Neste caso as páginas não são 

viradas, o que muda é o conteúdo escrito. No final da ficha técnica, o 

álbum volta a fechar-se, mostrando novamente a capa do álbum.

A constituição dos títulos intermédios é muito semelhante à dos 

títulos de abertura ou de encerramento, conforme a função de anun-

ciar o início ou o fim do intervalo, excluindo o nome dos personagens 

e a ficha técnica/ créditos. 

Figura 56
 Fotogramas de título de 
encerramento 

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]

Figura 56 
(continuação) 

 Fotogramas do título de 
encerramento
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No caso do título intermédio se encontrar antes do intervalo co-

meçar (vídeo 23, anexo A), a última imagem serve como fotografia do 

álbum, sendo seguida pelo encerramento do álbum, mostrando-se no-

vamente a capa, onde está contido o nome do programa, exactamente 

da mesma forma como acontece no título de encerramento. Uma das 

diferenças em relação ao título de encerramento é a voz de uma pessoa 

que termina dizendo a frase-chave desta última história. 

Quando o intervalo acaba (vídeo 24, anexo A), o título intermédio 

começa com a capa do álbum, onde o nome do programa é desenhado, 

sendo seguida pelo folhear da página, onde é mostrada a fotografia do 

local onde vai ocorrer a acção seguinte, exactamente da mesma forma 

que no título de abertura. Na imagem seguinte, onde já aconteceu o 

zoom in, ou seja, quando no ecrã já só se vê o local, aparece o nome da 

próxima personagem a que a história a ser contada corresponde, sob 

a forma de texto. 

Para além dos títulos intermédios, existem neste programa outros 

elementos, com linguagem e funções muito idênticas a estes títulos 

analisados, denominados por interferências gráficas. Tratam-se de 

componentes inseridas em programas de forma a situar o telespecta-

dor no tempo, local ou ainda para transmitir outro tipo de informação 

sobre o programa em exibição. Uma vez que os programas transmiti-

dos na MTV são feitos exclusivamente para este canal, faz sentido ana-

lisar também este tipo de elementos, podendo ser considerados como 

transmissores da sua identidade.

Neste caso específico (vídeo 25, anexo A), a ideia é a mesma dos 

títulos intermédios, sendo uma espécie de junção dos dois tipos, com a 

diferença de que não se observa a capa do álbum com o nome do pro-

grama. Desta forma, mantém-se a fotografia da última imagem a ser 

mostrada, virando-se a página em seguida, onde se mostra uma outra 

fotografia que corresponde ao próximo local onde a acção vai decor-

rer, seguido do zoom in dessa mesma foto. Mais uma vez, é quando o 

ecrã está preenchido por essa foto, que aparece o nome da personagem 

a que corresponde a próxima história.

Existem também outros elementos textuais que acabam por acres-

centar algumas informações como o nome de outras personagens, que 

não as principais, o tempo decorrido depois de determinado aconteci-

mento, entre outras (vídeo 26, anexo A). Estes elementos são escritos 

sob um rectângulo que se assemelha a um bocado de folha rasgada do 

álbum e que foi colada por fita-cola ao ecrã, tal como acontece com as 

fotos no álbum. Estes surgem da esquerda para a direita, permanecen-

do no período de tempo necessário para a sua leitura, desaparecendo 

através de um dissolve. 

A ideia do álbum de fotografias tem a ver com o facto de este ter 

as fotografias dos momentos mais importantes da vida. Normalmente 

quando se é criança, é quando se fazem mais álbuns, pois quando se 

tem um filho, isso torna-se uma experiência nova para os pais, sendo 

Figura 57
Fotogramas de títulos 
intermédios:; em cima 
referente ao final do 
programa e o infeiror 
ao inicio

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]

Figura 58
Fotogramas do programa 

com interferências gráficas

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]

Figura 59
Fotogramas do programa 

com interferências gráficas

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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que estes acabam por tirar fotografias de todos os momentos do bebé, 

como quando este diz a primeira palavra, dá o primeiro passo etc.  

O facto de se utilizarem desenhos que parecem ter sido pintados 

com um lápis de cor e do nome do programa ser animado de forma a 

parecer ser desenhado e pintado, associa-se a ideia de adolescência. Os 

próprios desenhos usados são prova disso. As adolescentes adoram de-

senhar em cadernos corações, borboletas, estrelas, entre outras coisas. 

Além disso a pintura sai para fora do próprio desenho, mostrando que 

aqueles desenhos são apenas decorativos. Quando aparece o nome das 

personagens, apesar do tipo de letra ser o mesmo do nome do progra-

ma, como se fosse pintado à mão, estes já não aparecem animados de 

forma a parecerem ser desenhados no momento, mas sim aparecendo 

uma letra de cada vez, como se fosse uma colagem, algo também feito 

pelas adolescentes. 

O álbum encontra-se em cima de uma colcha lilás, havendo um 

pompom ao seu lado, coisas típicas e usadas por uma adolescente. 

Existe também um biberão, associando-se à maternidade da adoles-

cente. Todos estes aspectos referidos fazem com que o espectador con-

siga perceber que o documentário tem a ver com mães adolescentes. 

O título de abertura tem a duração de 12 segundos, o de encerra-

mento, de 9 segundos ou 30, conforme seja o primeiro ou o segundo 

referido e os intermédios, aproximadamente 5 segundos cada um. A 

técnica usada nestes títulos é a de animação 2D, 3D e vídeo.

As cores usadas nestes títulos são várias. Os nomes das persona-

gens têm cada um, uma cor diferente, como o da Maci o vermelho, da 

Farrah verde, da Amber azul e da Catelynn lilás. Sempre que os seus 

nomes aparecem durante o episódio, as cores mantêm-se. Isto significa 

que a própria cor identifica cada personagem. No caso do nome do 

programa, este aparece a amarelo por ser a cor mais contrastante.

O tipo de letra usado nestas vinhetas é todo ele como se tivesse 

sido desenhado à mão. O nome dos personagens principais encontra-

-se em caixa-alta. Os restantes elementos, em caixa-baixa. O nome do 

programa, ao contrário dos outros já analisados, não tem distinção em 

relação aos nomes dos personagens principais, ou seja, o tipo de letra 

é o mesmo e tem exactamente as mesmas características. 

O som do título de abertura é constituído por música e efeitos so-

noros como o som do folhear das páginas e as letras dos nomes a apa-

recerem. No caso do título de encerramento, este contém a música que 

se estava a ouvir quando o episódio acaba, o som do flash e das páginas 

a virarem. Quanto ao dos títulos intermédios, quando se vai iniciar o 

intervalo, o som é o mesmo do título de encerramento, acrescentando-

-se apenas o som da frase-chave da história da personagem vista no 

momento em que se vai para o intervalo, dito por locutor. Já quando 

o intervalo acaba e o programa recomeça, o som é o mesmo do título 

de abertura, ou seja, música e efeitos sonoros. Apesar de em todos os 

títulos existir música, esta apenas é igual no título de abertura e no 

título intermédio quando o programa recomeça.

O tempo destas vinhetas é manipulado através da animação. Tudo 

parece que ocorre demasiado depressa, como o tirar a foto e colar no 

álbum, as colagens das letras, o desenhar e o pintar na capa, etc. 

Mais uma vez a imagem, o som, o texto e o movimento complemen-

tam-se uns aos outros. A imagem, apesar de transmitir o essencial, ao 

ser animada, isto é, ao ter movimento e tempo, acaba por transmitir a 

mensagem de uma forma mais dinâmica e interessante, pois cada coisa 

é passada na sua devida altura. Além disso, a serem desenhadas, pin-

tadas e coladas, sendo esse um processo mostrado pelo movimento, 

composto pelas transformações, tempo, ritmo e ordem de sequência 

dos elementos, remete para o universo das adolescentes, por serem 

tarefas realizadas por grande parte delas. O texto acaba por identificar 

a quem pertencem os acontecimentos. 
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3.1.3.4. PUBLICIDADE

A publicidade aqui analisada refere-se a anúncios feitos pelo pró-

prio canal, transmitindo a sua identidade e como tal, faz todo o senti-

do que estes sejam analisados.

MTV VJ Casting

Este anúncio publicitário refere-se ao MTV VJ Casting (vídeo 27, 

anexo A), que se trata de um casting feito para encontrar a nova cara 

da MTV. Foram feitos vários castings em centros comerciais de dez 

cidades de Portugal, sendo que qualquer pessoa poderia participar. O 

júri é constituído pelo actual VJ da MTV Portugal, Diogo Dias e mais 

algumas figuras públicas convidadas que mudam de cidade para cida-

de. Depois de escolhidos os melhores em cada cidade, estes juntam-se 

na grande final, para descobrir o próximo VJ da MTV Portugal. 

Este anúncio começa com uma sucessão de imagens referentes à 

descrição do tipo de pessoa que pode ser escolhida, se quiser ser o 

próximo apresentador do canal. Segundo a descrição do anúncio, a 

pessoa pode ser “chocolate, baunilha, tuti-frutti, pode gostar de dança 

clássica, ou não clássica, pode ser uma brasa, um docinho ou um super 

docinho, uma pessoa séria, ou não tão séria, pode fingir ser outra pes-

soa ou ser simplesmente ela própria.” Quer dizer que qualquer pessoa 

que tenha talento pode ser um apresentador da MTV. Não interessa se 

é cómico ou sério, nem de que cor é a sua pele. Para além da referência 

ao tipo de pessoa, existe a indicação de onde irá decorrer o próximo 

VJ Casting, caso os telespectadores estejam interessados em participar. 

No final do anúncio são mostrados os patrocinadores do concurso.

O anúncio tem uma linguagem cómica, na forma como apresenta 

as características dos possíveis apresentadores, de forma a cativar mais 

eficazmente o telespectador.

Este anúncio tem 49 segundos e a técnica usada é animação 2D, 3D 

e edição de vídeo. Esta vinheta é constituída por elementos gráficos e 

textuais, logótipo do evento, vídeo e som.

As cores usadas são várias: roxo, laranja, amarelo, rosa e vários 

tons de azul.

A maior parte dos elementos textuais utilizam o amarelo e o bran-

co. A tipografia é sempre em caixa- alta. Existem uma variedade de 

tipos de letra nesta vinheta. Todos eles têm ausência de patilha, sendo 

que alguns são simples e condensados e outros desenhados. 

O nome do programa surge mais uma vez sob a forma de logótipo.

O anúncio começa com o surgimento do logótipo criado para o 

casting que se fixa no centro do ecrã. Este é arrastado para a esquerda 

para aparecer o texto “tu podes ser”. Este aparece nas imagens seguin-

tes, isto é, na altura em que surge o vídeo que descreve o tipo de pessoa 

que o novo apresentador da MTV pode ser, dentro de um rectângulo 

Figura 60
Fotogramas do anúncio 
publicitário da MTV VJ 
Casting

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]
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roxo e a uma cor branca, com um tamanho inferior ao anterior. Esta 

frase, ainda que as imagens mudem, mantém-se estática, isto é, man-

tém-se sempre a mesma e  não sofre qualquer tipo de movimento. Ain-

da nestas imagens, existem outros elementos textuais, a amarelo e com 

um tamanho superior ao texto “tu podes ser”. Estes elementos acabam 

por ser uma descrição das imagens visualizadas na altura. Além de se-

rem a descrição, estão também sempre agregados às imagens e surgem 

e desaparecem da mesma forma que estas. 

No final do anúncio e através dos elementos textuais, refere-se 

que o próximo VJ da MTV tem de ter 100% de talento. Desta vez, é 

a frase “próximo VJ da MTV”, juntamente com a frase “tu podes ser” 

que se desloca do centro do ecrã para a esquerda, de forma a surgir a 

marca gráfica do programa com os próximos dias e locais onde vão 

decorrer os castings seguintes. De seguida, são apresentados os pa-

trocinadores, estando o logótipo do evento sempre no canto inferior 

esquerdo do ecrã.   

A transição entre as imagens neste anúncio, é quase sempre feita 

através da animação de elementos gráficos variados. Estes vão desde 

circunferências de várias espessuras e tracejados, a triângulos, linhas 

quebradas ou onduladas, permanecendo por vezes durante algum 

tempo nas imagens, ou simplesmente deslocações das imagens para 

cima ou para o lado.  

O som usado neste anúncio, é música e voz humana. A voz humana 

acaba por ser uma narração dos acontecimentos, que retracta o que se 

vai assistindo e fornece mais informações. Desta forma, a informação 

visual é reduzida.  

O tempo em que tudo decorre neste anúncio é um tempo normal, 

não manipulado, que nada dá a entender que as coisas decorrem de-

masiado devagar ou depressa, tudo acontece na sua velocidade normal.

Neste anúncio, os elementos equilibram-se uns aos outros. Visual-

mente aparecem apenas as informações necessárias e que são as mais 

importantes de captar, aparecendo pela ordem ideal que é feita através 

do movimento e das suas propriedades, como é o caso do tempo. Tam-

bém através do movimento as transições de uma imagem para a outra 

são feitas de um modo pouco habitual, como é o caso das transições 

dos triângulos, de forma a ser mais cativante. O som, como foi referi-

do, acaba por ser o acrescento das informações adicionais. 

MTV Insomnia

O anúncio publicitário seguinte (vídeo 28, anexo A) refere-

-se a uma festa organizada pela MTV, neste caso na Ilha da 

Madeira, mais especificamente no Funchal, com o nome de 

MTV Insomnia. Este tipo de festa vai acontecendo em várias 

cidades do país, contando com a presença do apresentador do 

canal, Diogo Dias. 

Este anúncio começa com um mini título de abertura para apre-

sentar o logótipo da festa, passando de seguida para imagens de outras 

festas que já ocorreram, sendo que as informações são dadas através 

de uma narração e outras, as mais importantes, através de texto. O 

anúncio termina da forma que começou, isto é, com um mini título de 

encerramento, idêntico ao de abertura. 

Este anúncio tem uma duração de 28 segundos, usando como téc-

nica a animação 2D, para os títulos de abertura e encerramento e edi-

ção de vídeo para o resto do anúncio. 

O mini título de abertura ou de encerramento é constituído por 

desenhos animados que se parecem com extraterrestres com apenas 

um olho. Cada extraterrestre tem uma forma e cor diferente dos res-

tantes. Existe uma sensação de profundidade, uma vez que os extra-

Figura 61
Fotogramas do anúncio 

publicitário da MTV 
Insomnia

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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terrestres que se encontram atrás, estão desfocados. Os cubos acabam 

também por dar a sensação de tridimensionalidade pelas posições em 

que se encontram. Neste mini título, os extraterrestres movimentam-

-se, parecendo que estão vivos e existindo também um movimento 

de câmara, de baixo para cima. O som deste mini título é composto 

por música e nada tem a ver com o resto do anúncio. No logótipo, as 

letras também parecem ser desenhadas e constituídas por figuras ge-

ométricas como triângulos, rectângulos e circunferências. Cada letra 

está dividida em duas cores, sendo que uma delas é o preto e outra que 

vai sendo alterada. Os extraterrestres acabam por ser o símbolo que 

está junto do logótipo. 

Quanto ao resto do anúncio, como já referido, é constituído por 

vídeo, que por vezes se encontra colorido e noutras, a preto e branco. 

Existem também alguns elementos textuais que acabam por ser as 

informações mais importantes e que devem ser memorizadas, como o 

dia e o local da festa, o DJ convidado, o site da MTV, para as pessoas 

participarem no concurso e se habilitarem a ganhar entradas duplas.

Os tipos de letra existentes nesta vinheta encontram-se sempre em 

caixa-alta e são todos  sem patilha.

O texto que se refere ao DJ convidado é o logótipo que representa o DJ.

O surgimento ou o desaparecimento dos elementos textuais nunca 

é feito da mesma maneira. Existem alguns que surgem ou desapare-

cem através de um dissolve, outros da direita para esquerda, ou vice-

-versa, acrescentando-lhes dinamismo. A própria edição das imagens, 

através de cortes rápidos, também transmite essa sensação.  

 O som deste anúncio é constituído por música e voz humana que 

serve como narrador a dar informações necessárias sobre o evento.

Este anúncio não mostra um acontecimento completo, ou seja, são 

observadas várias partes de um acontecimento, não sendo o tempo 

portanto contínuo e ordenado, existindo saltos no tempo.

Tal como no anúncio anteriormente analisado, o texto, o som e a 

imagem complementam-se uns aos outros. O texto apenas dá as infor-

mações mais importantes, mas não as suficientes, sendo que é o som 

o elemento que complementa a informação. No entanto, é através das 

imagens que se percebe de que tipo de festa se trata: uma festa noc-

turna, onde há música e dança, actividades realizadas pelos jovens. O 

surgimento e o desaparecimento dos elementos textuais estão sincro-

nizados com o som. 

Cartão MTV CGD

  

Este anúncio publicitário (vídeo 29, anexo A) refere-se a uma par-

ceria criada pela MTV e a Caixa Geral de Depósitos ao criar um 

cartão de crédito MTV, que dá acesso a concertos, descontos nos 

bilhetes de festivais e alguns espectáculos, a passatempos, festas e 

eventos da MTV, entre outras vantagens.  

O anúncio começa com uma imagem do cartão MTV, seguido do 

VJ Diogo Dias. Não há som das próprias imagens, apenas uma narra-

ção do próprio apresentador. Segundo essa narração, que acaba por ser 

a descrição das imagens observadas, os seis titulares que aderirem ao 

cartão MTV e realizarem mais transacções nos meses de Abril, Maio e 

Junho podem ganhar um dos 6 puffs em forma de máquina fotográfi-

ca, um teclado vintage ou de umas colunas, que eles têm para oferecer. 

Existe também no final do anúncio, as condições do cartão.

O anúncio tem uma duração de 35 segundos, sendo a técnica usada 

a animação 2D e edição de vídeo. 

Na animação 2D, isto é, na altura que fazem a apresentação do 

cartão, no início do anúncio, e das suas condições, no final, o cartão 

Figura 62
Fotogramas do anúncio 

publicitário do Cartão MTV 
CGD

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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encontra-se animado, girando para a esquerda e em seguida para a di-

reita, mas nunca mostrando a sua parte de trás. Atrás deste, existe uma 

série de desenhos relativos às vantagens que este cartão proporciona, 

como é o caso da guitarra que relembra os concertos. Estes desenhos 

são bastante coloridos e surgem por detrás do cartão, como se estives-

sem escondidos. Numa parte inicial, o fundo tem a cor rosa, passando 

depois para azul, acabando em laranja.  

Na parte do vídeo, a edição deste é manipulada de forma a algumas 

vezes se assemelhar à técnica do stop motion. Por vezes, observa-se 

o vídeo contínuo, noutras e alternadas com este, vê-se apenas alguns 

fotogramas não seguidos, parecendo haver saltos no tempo e no movi-

mento dos personagens e objectos. Sob o vídeo, encontram-se alguns 

fragmentos do fundo da animação 2D, que continua a mudar de cor. 

No vídeo, é visto o VJ da MTV a brincar com os prémios que as pes-

soas podem ganhar ao aderir ao cartão e fazer transacções com ele.

Para além destes elementos, existe algum texto. Nas partes da ani-

mação, o texto refere-se às condições do cartão, não sofrendo qualquer 

tipo de movimento. Este surge como se estivesse colado às imagens. 

Em todo o vídeo existe uma frase que avisa o telespectador que se 

pretender saber mais, pode ir ao site “cartaomtv.com”. Esta frase en-

contra-se sob um rectângulo branco que surge da esquerda para a di-

reita. À sua esquerda existe, também a branco, uma espécie de mancha 

de tinta e dois rectângulos, que relembram o cartão, a girar.  

Os tipos de letra usados são mais uma vez sem patilha e encon-

tram-se em caixa-alta. No entanto, no final da vinheta, existe uma fon-

te com patilha, que se refere ao nome do cartão “Faz e Acontece” e aos 

contactos.

O som é constituído pela voz do apresentador da MTV, que serve 

como narração do que se quer transmitir no anúncio. Existe também 

uma música de fundo.

 Tal como nos outros anúncios, o texto, o som e as imagens com-

plementam-se, exactamente da mesma forma e com a mesma lógica. 

O texto é usado para informações mais importantes e que devam ser 

memorizadas, o som para completar a informação e as imagens para 

demonstrar visualmente aquilo que o som não transmite (o formato 

dos puffs). Tudo neste anúncio surge como uma forma de brincadei-

ra e divertimento. Os movimentos utilizados na animação, a técnica 

de stop motion, as próprias atitudes do VJ, as cores e o som são di-

vertidos e jovens. 

3.1.3.4.ORÁCULOS E OUTROS ELEMENTOS

Para além da marca gráfica do canal, a mosca, que se encontra cons-

tantemente no canto superior do canal, de forma a que o telespectador 

identifique o canal que se está a ver, a MTV Portugal também utili-

za outros elementos gráficos, denominados por oráculos que fazem 

parte da sua identidade (vídeo 30 e 31, anexo A). Desta forma, existe 

uma barra com um gradiente que vai do amarelo ao azul, voltando 

novamente ao amarelo, cores também usadas nas vinhetas de retenção 

quando se nomeiam os programas. Esta barra, no início, aparece toda 

na cor cinzenta, ganhando cor à medida que o programa ou videoclipe 

avança e se aproxima do fim. Além disso, na parte superior da barra 

está sempre o nome do programa que está a ser transmitido e na sua 

parte inferior, o site da MTV Portugal.

Figura 63
Fotogramas de videoclipes 

com oráculos

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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Existem também outros tipos de oráculos, que podem ser encontra-

dos em dois locais diferentes.  

Os oráculos analisados de momento servem para informar a quem per-

tence o videoclipe que está a ser exibido no momento, ou seja, o nome do 

artista, da música e do álbum a que essa música pertence, como no primei-

ro superior e inferior fotograma da figura 64, ou do videoclipe que vai ser 

exibido a seguir, como no segundo fotograma inferior dessa mesma figura. 

Nos fotogramas inferiores da figura (vídeo 31, anexo A), os oráculos 

encontram-se na parte inferior esquerda do ecrã, no superior (vídeo 30, 

anexo A), encontra-se na parte superior esquerda, perto da marca gráfica 

do canal, uma vez que a parte inferior está ocupada com outros elemen-

tos que irão ser analisados posteriormente. As cores usadas nas palavras 

“agora” e  “depois” são as cores encontradas no início e no fim do gradien-

te da barra do tempo.

Existe também outro tipo de informação que é apresentada nos 

oráculos da MTV Portugal, como chamadas de atenção relativas a ou-

tros programas do canal. Neste caso, o oráculo é apresentado sob a 

forma de balão de diálogo, novamente com o gradiente de amarelo 

para azul.

Para além dos oráculos, a MTV nos seus programas de exibição 

de videoclipes e de forma a tornar o canal interactivo, recorre a jogos 

em que o telespectador envia uma sms através das instruções e para 

o número por eles indicado (vídeo 30, anexo A). O jogo aqui exibido 

na figura 65 e 66, mostra a compatibilidade do casal com os seus des-

cendentes, conforme os nomes, sob a forma de infografia. A percen-

tagem da compatibilidade é mostrada no coração, sendo que depois é 

representada nas corujas, através do carinho ou brincadeiras, caso a 

compatibilidade seja alta; ou desprezo e tristeza se for baixa.

Todos os elementos aqui referidos aparecem no ecrã da esquerda 

para a direita e desaparecem da direita para a esquerda, como o que 

acontece em vinhetas já analisadas, mas desta vez sob a forma de um 

dissolve.

O movimento, mais uma vez é representado e torna-se determi-

nante. O facto de os objectos aparecerem apenas em determinada al-

tura e depois desaparecerem, ou de sofrerem modificações ao longo 

do tempo, possibilita que o telespectador tenha uma noção de onde se 

encontra o programa ou videoclipe, ou seja, se no início, no meio ou 

no fim e que tenha acesso a informações actualizadas, como o artista 

do videoclipe a ser exibido. 

. 
    

Figura 64
Fotogramas de videoclipes 
com oráculos

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]

Figura 65
Fotogramas de videoclipes 
com oráculos

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 
Maio a 14 de Maio de 2012]

Figura 66
Fotogramas de videoclipes 

com jogos interactivos

Fonte: Canal da MTV 
Portugal. [Consult. a: 4 de 

Maio a 14 de Maio de 2012]
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3.1.3.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Os identificadores corporativos analisados evidenciam que os pro-

gramas e os anúncios transmitidos recorrem a diversas técnicas de 

animação e temas expressos na música e motivos direccionados para 

os jovens. A juventude é transmitida pelas características gráficas e ex-

pressivas dos signos corporativos, mas também pelas cores, pelo mo-

vimento mais lento ou rápido e pelo som. 

Existem alguns elementos visuais comuns a todos os identificado-

res, como é o caso do balão de diálogo, os rectângulos e a forma como 

estes se dispõem hierarquicamente na vertical. O roxo e o gradiente 

do amarelo para azul, estão presentes nas vinhetas de retenção e nos 

oráculos. Os tipos de letra são praticamente todos sem patilha, con-

densados, encontrando-se em caixa-alta.

A marca gráfica do canal pode-se encontrar de várias maneiras, ou 

seja, preenchida por algumas imagens apresentadas pelo canal, isto é, 

como se fosse transparente ou tivesse a possibilidade de se camuflar, a 

branco e até mesmo a preto.

A forma como os elementos visuais surgem e desaparecem também 

é algo comum entre os identificadores corporativos. Na maioria dos 

casos, a marca gráfica do canal surge de baixo para cima, podendo 

permanecer no ecrã ou desaparecer para a direita. Outros elementos, 

como rectângulos, com a palavra “publicidade” na vinheta de iden-

tificação (vídeo 1, anexo A) e no caso das vinhetas de retenção com 

os nomes dos programas (vídeo 5 e 6, anexo A), surgem da esquerda 

para a direita. Na vinheta de retenção de alinhamento (vídeo 4, ane-

xo A), o nome do programa aparece de cima para baixo tal como o 

fundo branco nas vinhetas de identificação (vídeo 1, 2 e 3, anexo A) e 

o balão de diálogo com o horário, na vinheta de retenção do Beavies 

and Butt-Head (vídeo 5, anexo A). No caso da vinheta de retenção do 

MTV at the Movies (vídeo 6, anexo A) existem outros elementos com 

alguns destes movimentos, como o balão de diálogo com o nome dos 

filmes apresentados que surgem da esquerda para a direita. Apesar da 

direcção de proveniência dos elementos, o efeito de surgimento é es-

sencialmente o mesmo.

Na maioria dos casos, o som é utilizado como narração dos acon-

tecimentos, através de uma voz humana, ou sob a forma de música, 

procurando cativar o telespectador e facilitar-lhe o reconhecimento 

do canal visionado. 

Normalmente o som, a imagem e o texto, nas vinhetas analisadas, 

complementam-se, sendo que um dos elementos dá as informações 

que os outros não dão, ou reforçando apenas essas mesmo. A imagem 

transmite o essencial do conteúdo e contexto, enquanto o texto dá in-

formações mais específicas que evitam a ambiguidade e que devem 

ser memorizadas primeiramente. Em diversos casos, a informação é 

narrada mais detalhadamente em voz off. 

Ao serem animados, isto é, ao terem movimento articulado, os ele-

mentos, como a imagem, texto, espaço e tempo contribuem para uma 

mensagem possivelmente mais dinâmica e estimulante.

 Cada elemento transmite sensações que acaba por reforçar os de-

mais existentes. Alguns deles apelam a um sentido diferente como a 

imagem à visão e o som à audição, aumentando a percepção da men-

sagem por via de uma experiência distintiva.
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 3.1.4.ANÁLISE DO MOVIMENTO E SOM NA 
IDENTIDADE DA MTV

3.1.4.1. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

De modo a compreender as vantagens do som e do movimento 

para o reforço semântico dos restantes elementos de identidade visual 

corporativa de um canal de televisão, capazes de serem captados pelos 

telespectadores, foi elaborado um conjunto de perguntas, respondidas 

através de um grupo de foco exploratório. 

Tratou-se da reunião de um conjunto de pessoas que discutiram e 

deram opiniões sobre o tema em estudo com o propósito de recolher 

informações úteis à investigação, fundamentadas na experiência dos 

peritos envolvidos. 

Um grupo de foco deve conter entre 6 a 12 participantes pois me-

nos de 6 pessoas não permite um fluxo de discussão corrente e são 

poucas as experiencias partilhadas enquanto que mais de 12, dificulta 

a moderação (Santos, 2008).

No caso desta investigação, foram seleccionadas 6 pessoas a quem 

foram exibidos seis dos identificadores corporativos da MTV, ante-

riormente analisados, solicitando-se aos intervenientes que respon-

dessem às questões em forma de conversa, procurando gerar consenso 

sobre cada uma. 

Os 6 participantes têm uma actividade relacionada com o tema em 

estudo e idades compreendidas entre os 23 e os 26 anos, estudantes e 

profissionais na área do design de comunicação ou audiovisual e mul-

timédia e espectadores da MTV Portugal.

3.1.4.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Os participantes do grupo de foco consideraram que o movimento 

presente nas vinhetas não é um mero efeito visual, mas que cumpre 

uma função de apoio à narrativa gráfica. 

O primeiro caso exibido foi a vinheta de identificação dos animais 

(vídeo 2, anexo A), tendo sido estabelecida a análise de que foi o mo-

vimento que permitiu a sensação de aconchego e proximidade através 

da sua articulação com as formas gráficas e cores. 

Relativamente à vinheta de identificação do capacete (vídeo 1, anexo 

A), apresentando um ritmo frenético, transmite-se a ideia de velocidade, 

adrenalina, juventude, novas experiências, emoções fortes e energia. 

Na promo do Beavies and Butt-Head (vídeo 5, anexo A) o movi-

mento caracteriza o programa e o seu conceito. Ao verem o persona-

gem a furar o logótipo da MTV e não conhecendo o programa, os par-

ticipantes do grupo de foco perceberam que o personagem é rebelde, 

atrevido irreverente e que faz imbecilidades como rotina. 

Quanto ao alinhamento (vídeo 4, anexo A), os intervenientes con-

sideraram que o movimento das ondas que se encontram atrás do qua-

dro com os horários de cada programa é apenas um efeito visual pouco 

relevante, enquanto referem que a alteração da cor de cada rectângulo 

lilás para o gradiente com o nome do programa, no sentido de cima 

para baixo, tem o propósito importante de hierarquizar, dizer o que 

é importante a determinada altura. O movimento conduz o olhar e 

torna automático a leitura do vídeo. No entanto, os participantes con-

sideram que o movimento das ondas e as cores usadas podem trans-

mitir uma ideia de tecnologia videojogos, juventude, embora sejam 

associações secundárias não essenciais. 

Relativamente ao título de abertura do programa Wake Up (vídeo 

14, anexo A), os inquiridos referem que a função do movimento é fazer 

uma analogia à rotina, ao acordar, ao tomar o pequeno-almoço, por se 

tratar do primeiro programa da manhã. O movimento é lento, calmo 

e suave para transmitir sonolência e lentidão de alguém ao acordar.

No anúncio publicitário do VJ Casting (vídeo 27, anexo A), o mo-

vimento é dinâmico e tem o intuito de identificar as competências e 

perfil do VJ pretendido. Pode ser de qualquer raça ou cor, mas deve 

corresponder a um perfil ajustado e útil ao canal, conforme ilustram 

os elementos em movimento utilizados no anúncio. Os intervenientes 

relacionam o círculo com um ponteiro de relógio, que o vai preen- círculo com um ponteiro de relógio, que o vai preen-com um ponteiro de relógio, que o vai preen-

chendo, com os 100% de talento que o VJ deve ter.
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Os intervenientes afirmaram que se os identificadores corporativos 

analisados não tivessem movimento as mensagens transmitidas pode- não tivessem movimento as mensagens transmitidas pode-m movimento as mensagens transmitidas pode-

riam ser mal interpretadas. 

Na promo do Beavies and Butt-Head, os participantes concluíram 

que o movimento do logótipo não acrescenta nada por não transmi-

tir qualquer significado, pelo que poderia ser estático, enquanto que 

o movimento do personagem caracteriza o programa e é reforçado 

pelo som sincronizado com o movimento deste. O facto de o persona-

gem se encontrar cortado ao meio e surgir apenas na extremidade do 

ecrã, permite criar um foco no logótipo do canal. Os inquiridos que 

não conheciam o programa não entenderam exactamente o contexto, 

afirmando que esta promo está direccionada especificamente para o 

público que vê o programa. Quanto ao alinhamento, os intervenien-

tes consideram que se a imagem fosse estática o impacto não seria 

o mesmo, pois não obteria a sua função de hierarquizar. Os movi-

mentos e ritmos que se encontram no quadro do horário permitem 

o seu destaque e que os espectadores não se distraiam com as ondas 

em movimento no plano de fundo. Neste caso os inquiridos não se 

aperceberam que o logótipo contém acção, considerando que este não 

acrescenta nada de novo. 

Para os participantes, o movimento é o elo de ligação entre todos 

os elementos constituintes do vídeo e que os tornam um só, como por 

exemplo, a animação que transmite o conceito, da vinheta de identi-

ficação e a sua passagem para o logótipo. No entanto o mesmo não 

ocorre no alinhamento, onde existem movimentos meramente estéti-

cos a par de outros com um sentido semântico.

Para os participantes do grupo de foco, o movimento direcciona 

o olhar do espectador e define quando e para onde o espectador deve 

olhar. A acção define os tempos da narrativa e direcciona o olhar pela 

hierarquização dos elementos visuais. No caso da vinheta de identifi-

cação dos animais, a direcção do olhar ocorre através dos movimentos 

de câmara, como a panorâmica existente. Ao deslocar-se da esquerda 

para a direita, a câmara guia o olhar pela mesma direcção. Conforme 

já referido, no alinhamento, a função do movimento é a de guiar o 

olhar, enquanto que na vinheta de identificação do capacete e no título 

de abertura do Wake Up não define hierarquia, limitando-se a criar 

significado e associações secundárias. Embora na promo do Beavies 

and Butt-Head o logótipo da MTV seja o primeiro elemento que surge, 

seguido do nome do programa, pelo horário e só depois pelo persona-

gem, poderá existir intenção de definir essa ordem de leitura e hierar-

quia dos conteúdos com o movimento nessa vinheta. Porém, corre-se 

o risco de que o telespectador olhe para o personagem e a marca grá-

fica da MTV, ignorando o horário, que é a mensagem principal dessa 

vinheta. Os participantes consideraram que, neste caso, o movimento 

não define nenhuma hierarquia, pois este é muito rápido e subtil. No 

anúncio publicitário do VJ Casting, o movimento define a ordem de 

surgimento de cada elemento, permitindo que estes não sejam simul-

tâneos mas sim sequenciais, de modo a orientar o telespectador pela 

informação e hierarquia dos conteúdos desejada. 

O ritmo, a edição, os movimentos de câmara, as perspectivas e os 

enquadramentos afectam a mensagem transmitida, conforme é visí-

vel na vinheta de identificação do capacete. Se os planos fossem mais 

longos e a edição não fosse tão rápida a mensagem não seria a mesma 

nem teria o mesmo impacto. Os enquadramentos do título de abertu-

ra do programa Wake Up mostram poucos objectos em simultâneo, 

para que os espectadores percepcionem individualmente cada ele-

mento, mostrando apenas no final a imagem completa. Nesta vinheta, 

o movimento dos objectos não transmite nenhuma hierarquia, mas 

esta é dada pelos enquadramentos e ordem com que estes e os ele-

mentos surgem, definido um guia do olhar através da edição. No caso 

do anúncio publicitário do VJ Casting, o modo como as imagens são 

transitadas e editadas, remete a um dinamismo e a energia pretendida. 

Não há uma transição comum, mas antes uma tentativa de inovar e de 

mostrar o carácter pretendido para o VJ. 

Segundo os participantes, o som reforça a mensagem. Na vinheta 

de identificação dos animais, a música utilizada reforça a ideia de 

família, de amizade, harmonia e proximidade, por ser suave e bem-

-disposta, alegre e relaxante. No caso da vinheta com o capacete de 

piloto, reforça-se a ideia de energia, velocidade, ao ser muito ritmada 

e eléctrica. 



152 153investigação não intervencionista investigação não intervencionista

No promo de Beavies and Butt-Head a música faz a associação com 

o programa. O som, ao ser o mesmo usado no programa, tem a função 

de remeter o espectador para esse mesmo. Nesta vinheta, os interve-

nientes acharam que a música interliga tudo e não o movimento, pois, 

embora estejam ambos sincronizados, o som é o mais importante. O 

movimento cumpre um papel importante quando o personagem fura 

a marca gráfica, pois orienta o olhar dos espectadores através das suas 

batidas sincronizadas com os movimentos subtis do logótipo e após a 

sua abertura. Os intervenientes consideram que, dada a relação entre 

a música e o programa promovido, o espectador pode reconhecer o 

tema apenas pela audição, sem estar a olhar para a televisão. Se reco-

nhecer o programa, o espectador ficará atento, embora a função desta 

promo seja apenas informar do horário.   

Segundo os participantes, o som do alinhamento serve para criar 

ambiência como música de fundo de forma a tornar a vinheta mais 

dinâmica e cativante.

O som, no título de abertura do programa Wake Up, situa o es-

pectador na altura do dia a que o programa é transmitido, através do 

despertador, ajudando-o a despertar. O próprio despertador contextu-

aliza o programa, pois só os demais objectos e os respectivos sons po-

deriam não o fazer. O despertador associa-se ao despertar,  podendo 

ser considerado como uma ironia. A música é lenta e calma reforçan-

do também a ideia de sonolência.  

No anúncio publicitário do VJ Casting, o som é constituído pela mú-

sica e pela narração. Para os intervenientes a música reforça o sentido da 

mensagem porque tem ritmo enérgico. A narração apoia a contextualizar 

o que as imagens representam, fornecendo as informações essenciais.

Segundo os participantes, o som define uma hierarquia apenas na 

promo de Beavis and Butt-Head. 

Os participantes aperceberam-se que existe uma coerência entre os 

vários sons ouvidos nos vários identificadores corporativos do canal, 

criando uma linguagem sonora que associam a juventude.

Segundo os intervenientes, o tipo de som e movimentos usados de-

finem o conceito do canal, a mensagem transmitida no identificador 

corporativo, que por sua vez está direccionada para o público-alvo da 

MTV. Se o público-alvo fosse diferente, as cores, os grafismos, os mo-

vimentos e os sons usados seriam outros. 

As sensações alteram-se conforme o movimento e o som que de-

finem os conceitos de cada identificador corporativo analisado. No 

caso da vinheta de identificação dos animais, por exemplo, o som e o 

movimento mais lento representam a amizade, a vida, alegria e ener-

gia, a união, a proximidade com os seus espectadores, ou sonolência 

no caso do título de abertura do programa Wake Up. Na vinheta de 

identificação do capacete, o movimento frenético e rápido, a velocida-

de, a adrenalina, a aventura, as emoções fortes, energia, a vontade de 

viver e a juventude e na promo do Beavis and Butt-Head, a rebeldia, o 

atrevimento e a juventude. No alinhamento a juventude, mais um vez 

e a tecnologia e no anúncio publicitário do VJ Casting, o dinamismo, 

energia, criatividade e novidade.

Algumas dessas sensações comunicadas, através dos movimentos e 

sons, são comuns em praticamente todos os identificadores corporati-

vos analisados, como a alegria, o dinamismo, a energia e a juventude. 

Esses conceitos e sensações são a identidade do canal transmitida e 

a sua linguagem, ou seja, um canal jovem, dinâmico, energético, ale-

gre, dirigido para o seu público-alvo, querendo manter uma relação de 

proximidade com ele. 

O som e o movimento dão uma personalidade ao canal que, se-

gundo os intervenientes, através do modo como são seleccionados e 

usados pela MTV, caracterizam e diferenciam o canal de outros como 

por exemplo a RTP ou a SIC.

Para os intervenientes, o movimento e o som ajudam a direccionar 

para um público-alvo e constituem um reforço semântico da mensa-

gem ou do conceito que transmite a identidade do canal. Assim, o som 

e o movimento possibilitam e apoiam os espectadores na descodifica-

ção da mensagem e os valores transmitidos.
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Conforme exposto, a definição de grafismo 

animado encontra a sua raiz como especialida-

de do design da comunicação, em particular nos 

princípios do design gráfico, mas também do 

audiovisual e multimédia. O grafismo animado 

visa a concepção de narrativas audiovisuais com 

o propósito de transmitir mensagens, conceitos e 

significados para o cinema, televisão, videojogos 

e Internet. 

A história permite constatar a relação de proveniência do grafismo 

animado do recurso ao design gráfico para o cinema e televisão. Inicial-

mente, em cinema, os grafismos dos filmes limitavam-se ao uso de car-

tões estáticos com títulos ou anúncios, notícias, avisos e créditos, dese-

nhados ou impressos. Os primeiros títulos de abertura ou encerramento 

eram desenvolvidos segundo os mesmos pressupostos que os cartazes 

ou suportes analógicos, pelo que eram mantidas as técnicas e referências 

estéticas da época. O surgimento do som, associado ao cinema, provo-

cou o desaparecimento dos cartões de títulos e abriu caminho às muitas 

experiencias de animação, que acompanharam as evoluções tecnológi-

cas, até que os grafismos obtivessem movimento e que o design gráfico 

fosse transportado para a pelicula cinematográfica. 

Contudo o grafismo animado só surgiu nos anos 50 no cinema, 

com o trabalho realizado por Saul Bass na produção de títulos de aber-

tura. Paralelamente a isso e com base nas experiências cinematográ-

ficas, o grafismo animado encontrou na televisão um novo meio de 

desenvolvimento, cujo marco se dá com o trabalho de Harry Marks. 

Contudo o grafismo animado, como o entendemos hoje, surgiu nos 

anos 80 através das inovações tecnológicas e do desenvolvimento da 

computação gráfica digital, Isto permitiu que o grafismo animado fos-

se uma actividade financeiramente e tecnicamente viável, possibilitan-

do que para além das grandes empresas, qualquer designer pudesse 

produzir com recurso a um computador pessoal.

O MTV, historicamente, por ter sido um canal revolucionário na 

construção da sua identidade gráfica, veio iniciar uma época onde o 

grafismo animado e a identidade corporativa funcionam em conjunto 

4.1.
CONSIDERAÇÕES 

FINAIS
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para formar uma identidade mais forte e coesa. Esta transformação 

veio criar uma nova proposta gráfica e consequentemente, redefiniu a 

forma como se comunica a identidade dos canais de televisão. Hoje em 

dia é vísivel em todos os canais de televisão as inovações e estratégias 

criadas pela MTV. 

Através dos mesmos processos e recursos visuais do design gráfi-

co como a pesquisa, estratégia e ideia, o grafismo animado soluciona 

problemas de comunicação através das cores, formas e composições, 

acrescentando movimento, ritmo e som através de um planeamento e 

execução semelhante ao do cinema e da animação, como a criação de 

guiões, argumentos, storyboards e o registo dos fotograma-chaves. O 

carácter híbrido do grafismo animado passa pela integração de vídeo, 

som, ilustração, fotografia, gráficos 2D ou 3D, tipografia, entre outros, 

combinados e manipulados no tempo e no espaço. 

No contexto da televisão, o grafismo animado é responsável pela 

produção dos identificadores corporativos, constituídos por vinhetas 

de identificação, de retenção e transicionais, títulos de abertura e en-

cerramento, publicidade, oráculos, etc., que contribuem para a trans-

missão da identidade de um canal de televisão e formação da imagem 

corporativa. 

Além dos elementos base como são exemplo o logótipo e a cor, a 

identidade televisiva compreende o movimento e o som, que são tam-

bém componentes usados pelo grafismo animado. Ao serem manipu-

lados, estes recursos alteram o modo como a identidade é transmiti-

da, captada e compreendida, permitindo considerar que o grafismo 

animado cumpre um papel essencial na criação de significado e na 

formação da imagem corporativa de um canal de televisão.  

Como resultam da prática do grafismo animado, os indentifica-

dores corporativos tiram partido dos mesmos componentes referidos 

anteriormente, como sejam a tipografia, vídeo, logótipo, elementos 

gráficos, como por exemplo ilustrações e fotografias, computação grá-

fica, forma, superfície, equilíbrio, tom, cor, espaço, movimento, ritmo, 

tempo e som. Os identificadores corporativos formam parte do siste-

ma de identidade televisiva, relacionando sons (timbres, ritmos, inten-

sidade etc.), o tempo da narrativa (transições e cortes, movimento de 

câmara e dos objectos, etc.) e elementos visuais (como cores, formas, 

linhas, tipografias, grafismos, estilos, texturas etc.) para criar o sentido 

semântico pretendido.

Ao acrescentar movimento aos elementos do identificador corpo-

rativo, o grafismo animado permite que estes alterem a sua posição, 

inclinação, rotação, tamanho, direcção, que transitem um percurso, 

que alterem a sua aparência visual, determinada duração, velocidade, 

aceleração, mudando o sentido da narrativa. Neste contexto, a compo-

sição da narrativa compreende o modo como os elementos estão dis-

postos no espaço, enquadramentos, movimentos e perspectivas de câ-

mara, iluminação, ambiente, equilíbrio, edição de vídeo e hierarquia, 

com o objectivo de criar uma unidade. Ao ser alterada, a composição 

altera a mensagem transmitida e o modo como se contribui para a 

percepção da identidade. 

A identidade de uma marca televisiva é formada por um conjunto de 

significados e conceitos que definem e tornam singular, que dirigem as 

acções empresariais e financeiras, determinando os objectivos mercado-

lógicos e comunicacionais, como resultado de uma cultura e personali-

dade corporativa. A identidade televisiva inclui a identidade gráfica e 

sonora numa dimensão espacial e temporal integrada, através das quais 

se dão a conhecer os valores e a identidade corporativa.

A comunicação da identidade de um canal de televisão cria deter-

minada percepção na mente dos espectadores, que recebe o nome de 

“imagem de marca” ou “imagem corporativa”. Essa imagem mental, 

formada pelos espectadores, depende do modo como são percepcio-

nadas e experimentadas as características, qualidades e serviços do ca-

nal de televisão. A imagem de marca televisiva pode ser tida como ino-

vadora, conservadora, entre outras, associada a valores e experiências 

relacionadas com a satisfação ou agrado que resultam da comparação 

do canal aos concorrentes, podendo originar fidelidade e preferência. 

Deste modo, a identidade televisiva cumpre o propósito de diferencia-

ção, mas também de um reforço e clarificação dos valores e posiciona-

mento da identidade corporativa.

Assim, o grafismo animado deve atender à identidade corporativa 

e ao modo como deve ser correctamente comunicada, de modo a não 
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originar uma imagem errada junto dos espectadores. Para tal, a men-

sagem a ser comunicada deve ser clara, com uma linguagem e elemen-

tos coerentes entre si e com a própria identidade do canal. Num canal 

existem diversos identificadores corporativos, razão pela qual todos 

devem recorrer a temas e linguagens comuns, recorrendo à coerên-

cia visual, de modo a que contribuam para uma linguagem identitária 

do canal. Os identificadores corporativos são os principais veículos de 

comunicação da identidade de um canal de televisão, pelo que devem 

permitir conhecer, reconhecer, recordar, identificar e localizar explici-

tamente o canal e diferenciá-lo dos concorrentes, de forma a garantir a 

audiência da programação. 

Ao prestar um contributo na construção de uma imagem organiza-

cional sólida do canal, através da coerência entre a identidade corpo-

rativa e o modo como se comunica, o grafismo animado determina a 

linguagem do canal, já que trata da forma como se transmite. Expressa 

nos identificadores corporativos, a identidade televisiva torna-se um 

produto de consumo, pois transmite os valores corporativos. A lin-

guagem usada nos identificadores corporativos depende dos  valores e  

posicionamento da identidade corporativa comunicados. A mensagem 

que consta dos identificadores corporativos é a identidade do canal. 

Presentes em praticamente todos os tipos de identificadores corpora-

tivos, como no caso das vinhetas, os elementos da identidade visual do 

canal, como o logótipo, o símbolo, a cor, a tipografia, cumprem a fun-

ção de diferenciar junto da audiência. Por estes motivos, as vinhetas são 

consideradas os meios que melhor caracterizam a identidade televisiva. 

Deste modo, conforme exposto, os dados obtidos indicam que o 

grafismo animado pode contribuir para a consolidação da identidade 

de um canal de televisão por tratar do modo a identidade é transmi-

tida, captada e compreendida, uma vez que manipula praticamente 

todos os elementos de identidade, como o som, movimento, logóti-

po, cores, etc. Como tal, deve existir coerência entre os sons, imagens, 

textos e movimento com os valores do canal, de modo a comunicar a 

imagem de marca pretendida e sólida.

Além dos signos gráficos, o contributo do grafismo animado de-

pende do correcto uso e articulação do som e do movimento, como 

elementos do projecto identidade televisiva, na medida em que a tor-

nam distintiva dos concorrentes.

O som e o movimento são uma vantagem à identidade de um ca-

nal, relacionada com a ênfase semântica na transmissão de conceitos e 

emoções ao espectador, melhorando a percepção. 

Prendendo-se com a relação entre a câmara e os objectos, mas tam-

bém a edição de vídeo para manipular o tempo, o movimento tem for-

tes implicações na criação de significado e transmissão clara de uma 

mensagem.

Por se movimentarem, os objectos e as suas relações podem alterar-

-se a qualquer momento, bem como o seu posicionamento, orientação, 

tamanho, forma e cor, mudando o sentido da narrativa. Os objectos 

mais pequenos podem recuar para o fundo, enquanto os maiores se 

aproximam do plano de visualização. A mudança da escala dos objectos 

permite que se maximize ou reduza a ilusão de profundidade, a impor-

tância de um objecto na composição, o tipo de equilíbrio e o contraste 

criado. Alterar o equilíbrio pode significar o quebrar da harmonia e a 

distracção da atenção do espectador. Ao definir-se níveis de informação 

principal e secundária, o movimento, através do tempo e ritmo, estabe-

lece a ordem ideal da entrada e saída dos objectos. Deste modo, o mo-

vimento define a hierarquia dos elementos visuais e direcciona o olhar 

do espectador por determinado percurso. Ao guiar o olhar e a leitura do 

espectador, é defi nido o modo como se pretende que este leia e interpre-é definido o modo como se pretende que este leia e interpre-o o modo como se pretende que este leia e interpre-

te grafismo animado. Os elementos de um identificador corporativo, ao 

obterem movimento, encontram-se interligados.

Aleada ao movimento, a tipografia apoia na determinação da hie-ão da hie-o da hie-

rarquia da informação, destacando as informações mais importantes 

da mensagem a comunicar, ajudando na percepção do espectador. 

Frequentemente o som, a imagem e o texto, complementam-se uns 

aos outros, já que cada um tem uma função atribuída, podendo tam-

bém reforçar informações transmitidas por outro elemento. Grande 

parte das vezes o grafismo transmite o essencial, o conteúdo, o tex-

to as informações mais importantes que devem ser memorizadas em 

primeiro lugar. No entanto, há casos em que é o som, sob a forma de 

narração, transmite toda a informação necessária. 



164 165conclusões conclusões

O movimento transmite sensações, conceitos e pode ser a própria 

mensagem. O tipo de movimento escolhido e aplicado a cada objecto 

pode ter tanto ou mais impacto quanto o próprio objecto. 

Ao ser animada, uma palavra gera sensações que por si só a ima-

gem não consegue. Uma câmara tremida pode dar a sensação de que 

existe alguém a observar, mas que se encontra escondido, enquanto 

que um zoom in num objecto pode criar suspense.

Através da análise do caso de estudo e das conclusões extraídas no 

recurso ao grupo de foco, constatamos que se a imagem de um identi-

ficador corporativo for estática, se torna monótona, podendo até per-

der o contexto da mensagem, já que o conceito/conteúdo é comunica-

do pelo movimento. Na ausência de movimento, o grafismo pode ser 

insuficiente para garantir o sentido da mensagem a comunicar. Assim 

sendo, o movimento contribui para a optimização da comunicação da 

identidade de um canal de televisão, conforme expressam as vinhetas, 

enquanto veículo emocional do logótipo, face à mosca.

Verifica-se que, de acordo com o tipo de movimento e respecti-

vas características (quer de objectos como da câmara), alteram-se as 

emoções percepcionadas e experimentadas. A velocidade relaciona-se 

por associação a conceitos como adrenalina, juventude e dinamismo, 

como é o exemplo da vinheta de identificação da MTV do capacete. 

Por outro lado, a lentidão remete para a sonolência, por exemplo no 

título de abertura do programa Wake Up, mas também, relaxamento 

e tranquilidade, enfatizada pela transição de cores escuras para cores 

claras, provocando alterações emocionais como a passagem de tristeza 

para alegria, no caso da vinheta de identificação da MTV dos animais.

A edição, isto é, a manipulação do tempo, os cortes e o ritmo a que 

estes são feitos, os enquadramentos e perspectivas seleccionadas e as 

transições estão relacionados com a narrativa da história e suscitam 

diferentes emoções. Uma edição frenética, com cortes rápidos, trans-

mitem dinamismo, ansiedade. Uma edição lenta, relaxamento e tran-

quilidade. Efeitos, como o slow motion, proporcionam uma visão mais 

clara do conteúdo, podendo comunicar melancolia. O fast motion, por 

seu lado, fornece mais informações, podendo criar momentos de co-

média ou drama. Perspectivas como planos picados fazem com que os 

personagens pareçam menores, fracos e inofensivos, enquanto que o 

contra-picado aumenta os personagens, fazendo-os parecer mais for-

tes, suscitando temor. Grandezas de planos mais próximos são mais 

emotivas que as gerais, também mais descritivas, pois mostram os sen-

timentos e expressões faciais dos personagens. 

Assim, qualquer alteração criada através do movimento, através 

da escala, forma, perspectiva, tempo, ritmo, movimento de câmara ou 

edição de vídeo, maximiza a intensidade visual, transmite emoções e 

altera a mensagem transmitida. 

Ao ser de repetida de forma consistente e coerente, a identidade 

televisiva torna-se mais efectiva, memorizável e diferenciadora. Em 

determinados casos, através do som, aumenta-se a possibilidade de 

reconhecimento em diversos meios. 

Associado a um canal ou programa, o som facilita o reconhecimen-

to pelo espectador, e reclama a sua atenção, quase de forma automá-

tica, ao que está a ser comunicado. Por essa razão, o som pode ter a 

função alertar o espectador para o início ou fim de um programa ou 

intervalo comercial, bem como ser a marca sonora do canal. 

O som melhora a compreensão do discurso, contribuindo para a 

clarificação e memorização dos grafismos, aumentando e criando os 

estímulos emocionais nos ouvintes. Por exemplo, a narração ajuda a 

comunicar o contexto, o que os grafismos representam, fornece as in-

formações que reduzem a ambiguidade.

Tal como o movimento, o som reforça o sentido da mensagem, co-

municando diferentes emoções e conceitos. Tal deve-se à melodia, ao 

ritmo e aos próprios instrumentos musicais que o produzem, confor-

me exemplifica a vinheta de identificação da MTV sobre os animais, 

com as noções de família, amizade, harmonia e proximidade. Portan-

to, a música num ritmo rápido, pode transmitir alegria e excitação, 

enquanto que num ritmo lento se traduz num estado de cansaço. Ou 

uma voz masculina, grave e pausada que é associada à sobriedade em 

contraponto com uma voz infantil.

O caso de estudo MTV Portugal, permitiu compreender o papel do 

movimento, do grafismo e do som na transmissão dos conceitos do ca-

nal. Constatou-se que, em qualquer vinheta, o movimento do logótipo 
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é sempre o mesmo, pelo logo é identitário. Existe também coerência 

relativamente às cores, conforme mostram alguns objectos e tipos de 

sons usados nas várias vinhetas. O movimento e o som, dos inden-

tificadores corporativos analisados, são sempre veículo de sensações, 

conceitos e mensagens relacionadas com a juventude, vida, alegria, 

dinamismo, energia e proximidade. Estes conceitos e sensações são a 

própria identidade e linguagem do canal. Tal remete para o que foi 

referido na contextualização da MTV, que o canal pretende assumir-se 

como um canal jovem, que pretende ir de encontro ao seu público-

-alvo, criando com ele uma relação de proximidade. O canal comuni-

ca um posicionamento jovem através dos identificadores corporativos 

que reflectem a sua personalidade.

Pode concluir-se que o movimento e o som transmitem e condicio-

nam as sensações e conceitos experimentados pelo espectador, confor-

me o tipo de som e movimento usado. Assim, o som e o movimento têm 

implicações no modo como o conceito é entendido, que por sua vez tem 

implicações na forma como a identidade é percepcionada. O movimen-

to e o som transmitem e fazem com que se compreendam os valores, 

conceitos, mensagens, a identidade do canal. Atribuem personalidade e 

dinamismo à identidade visual do canal. Em conjunto com a identidade 

visual, o movimento e o som ajudam o espectador a identificar, a asso-

ciar, diferenciar e a identificar-se com o canal, facto que contribui para a 

preferência e fidelização do público-alvo.

Quando os diversos signos, usados pelo grafismo animado, se re-

forçam, recorre-se a mais de um sentido para comunicar a mensagem 

de modo integrado: o visual e o sonoro, aumentando assim a eficácia 

de assimilação e memorização. Ou seja, os elementos em movimento, 

juntamente com o som são mais eficazes e criam maior intensidade de 

percepção, facilitando a interpretação.

Conforme exposto, o tipo de movimento e o som utilizados nas vi-

nhetas televisivas constituem um reforço semântico ao projecto de iden-

tidade visual corporativa de um canal de televisão, significando que a 

hipótese desta investigação foi comprovada e os objectivos alcançados.

A investigação constitui um progresso para a 

área do design de comunicação por ser um tema 

ainda pouco estudado e disseminado.

Ao longo desta investigação foram abordados 

subtemas a estudar que abrem caminho a possí-

veis investigações complementares. O grafismo 

animado no contexto da internet, do cinema e 

das agências de publicidade carece de estudos 

aprofundados e desenvolvidos com base em me-

todologias que garantam o rigor dos resultados. 

Além do contexto da identidade televisiva, considera-se importan-

te um estudo sobre o papel do grafismo animado na codificação de 

mensagens e materialização de conceitos ou mesmo da perspectiva 

semiótica.

Por comparação aos meios analógicos, o grafismo animado poderá 

pressupor novos desafios ao nível da memorização, percepção visual e 

auditiva, que carecem de investigação.

Da perspectiva da investigação pelo design, recomendam-se inves-

tigações sobre os processos, metodologias e técnicas para o desenvol-

vimento do grafismo animado.

Por fim, numa perspectiva autocrítica desta investigação, conscien-

te das limitações temporais e humanas, recomendam-se estudos que 

ampliem os dados obtidos, contemplando a obtenção de dados através 

de outros estudos de caso, entrevistas a especialistas e da definição de 

estudos piloto testados junto do público.

4.2.
RECOMENDAÇÕES 

PARA FUTURAS
 INVESTIGAÇÕES
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Adobe Flash – Software utilizado normalmente para adicionar anima-

ção, vídeo e interactividade em páginas Web.

Adobe Illustrator – Software editor de imagens vectoriais.

Adobe Photoshop – Software de edição de imagens fotográficas.  

Animação de colagem – É concebida da mesma forma que o stop mo-

tion, utilizando-se recortes que formam camadas que dão uma sensa-

ção de colagem. Cada recorte pode sofrer um movimento. 

Animação directa sobre o filme - Animação concebida através da 

criação de imagens directamente na película de filme, fotograma a fo-

tograma.

Animação por rotoscopia – Animação em que objectos ou persona-

gens filmados são desenhados por cima, mantendo-se o vídeo por baixo. 

Animação tradicional – Animação concebida através de desenhos 

feitos à mão em papel transparente, fotograma a fotograma. 

Animações sobre celulóide – As imagens eram feitas em meios opa-

cos, como o papel. O celulóide era usado como fundo e sobreposto em 

frente da câmara. Apenas os elementos que mudavam necessitavam de 

ser recriados, fotograma a fotograma.

Animatics – Processo que junta a banda sonora provisória e o storybo-

ard numa espécie de animação básica. 

Atributos - qualidades que constituem um elemento.

Brainstorming – Actividade desenvolvida para obtenção de ideias que 

pode ser individual ou em grupo. Consiste na anotação de todas as 

ideias surgidas até se chegar à solução final. 

Broadcast design / Broadcast Identity – Vertente do grafismo anima-

do utilizado na televisão. Integra a identidade corporativa e estratégias 

de promoção dos canais de TV. Combina aplicações de design gráfico, 

como as soluções de identidade visual, com pré e pós-produção de ví-

deo, animação 2D e 3D. Desdobra-se em subaplicações como vinhetas 

de identificação, títulos de abertura de programas, etc.                                                    

A

B
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Cartaz - (póster) é um suporte, geralmente em papel, afixado, para 

ser visível nos locais públicos. A sua função é divulgar informação vi-

sualmente, podendo também ser apreciada como uma peça de valor 

estético.

Celulóide – Material que compõe as peliculas cinematográficas. 

Cena – Conjunto de planos que ocorrem no mesmo local ou cenário, 

durante um determinado tempo.

Computação gráfica – criação de imagens, através de um computa-

dor, que podem ser bidimensionais ou tridimensionais, estáticas ou 

animadas e produção de efeitos especiais.

Computer Art – Arte surgida no final da década de 60, em que os com-

putadores executam um papel importante na produção ou exibição 

de uma obra de arte. Essa arte pode ser uma imagem, som, animação, 

vídeo, jogos, web site, algoritmos, etc. Muitos artistas fizeram experi-

ências combinando pintura tradicional com algorithm art (arte gerada 

por computador) e outra técnica digital. Este movimento começou a 

ser exposto em museus e o seu formato causou discussão, pois muitos 

não o consideravam arte. 

Corte – É o que divide um plano em um ou mais planos.

Cultura - conjunto de símbolos, padrões e códigos que se cria e pre-

serva ao longo do tempo e que é partilhado por um grupo de pessoas. 

Design Editorial – Ramo do design gráfico direccionado para o pla-

neamento, definição e paginação de edições como livros, revistas e jor-

nais, procurando uma leitura e uso fácil.

Design Gráfico – Área responsável por comunicar visualmente uma 

ideia ou um conceito, normalmente através de material impresso. 

Dissolve – Efeito de transição de um plano para o outro através da 

sobreposição de imagens.

Enquadramento – Determinação da porção do cenário a ser visua-

lizado na gravação. Existem vários tipos de enquadramentos como: 

C

D

E

Plano geral, americano, médio, próximo, grande plano, muito grande 

plano, plano pormenor.

Equilíbrio assimétrico - o espaço é dividido em partes diferentes em 

termos de tamanho e peso

Equilíbrio cristalográfico- existe vários pontos focais que são dispos-

tos em forma de padrão repetitivo

Equilíbrio radial - tipo de equilíbrio simétrico onde as imagens são 

projectadas a partir de um ponto central

Equilíbrio simétrico - o espaço é dividido em partes iguais em termos 

de tamanho e peso

Espaço Aberto - quando esta se estende para além dos limites do ecrã

Espaço Fechado - quando uma imagem parece que está fechada numa 

moldura

Espaço negativo – Áreas vazias

Espaço plano – constituído por objectos bidimensionais, como foto-

grafias e vídeo ou unidimensionais, como pontos e linhas

Espaço tridimensional ou profundo – constituído por objectos tri-

dimensionais

Fast motion- efeito temporal que mostra os movimentos mais rápidos 

que o normal

Flyers – São suportes em papel, impressos normalmente em ambos 

os lados, com o objectivo de atingir um público-alvo. São distribuídos 

com o intuito de incentivar esse público a comparecer em determina-

do evento ou serviço, anunciando-os.

Fotograma - É cada uma das imagens captadas pela câmara de filmar. 

Estas são transmitidas a uma cadência de 24 por segundo, dando a 

ilusão de movimento, produzindo o vídeo. 

Freeze frame - pausa do movimento de um determinado objecto.

F
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Fotograma chave – Termo conhecido como “keyframe”. Na animação 

e no cinema, define os pontos principais, que marcam o início e o fim 

de uma transição entre imagens.

Layout – Forma como as páginas ou cenários, por exemplo, estão es-

truturados, como as disposições dos objectos, margens, etc. 

Logótipo - nome da marca que é representado visualmente através de 

uma tipografia específica. O logótipo pode ser acompanhado por um 

símbolo, formando a marca gráfica.

Marca Gráfica – Signo gráfico identificador de uma empresa, produto 

ou serviço por meio de um logótipo, símbolo ou estes em conjunto. 

Também designada como assinatura da marca.

Merchandising - é uma ferramenta de Marketing, constituída por vá-

rias técnicas que informam e apresentam determinados produtos no 

ponto-de-venda, para incentivar o seu consumo.

Muito Grande Plano - Enquadramento no rosto da personagem

Negativo - imagem alcançada através da inversão de cores de uma 

imagem normal.

Op Art (abreviação inglesa para “Optical Art”) - Arte que cria ilusões 

ópticas através da exploração da falibilidade do olho. Movimento de-

senvolvido nos Estados Unidos e na Europa, nos anos 60. 

Outdoor - Painel ou placa com propaganda e medida padrão de apro-

ximadamente 3 x 9 metros, colocados no exterior, próximos a ruas, 

avenidas e vias rodoviárias. 

Panorâmica - Movimento de câmara, em que esta gira em torno do 

seu eixo horizontal ou vertical. 

Película – Material fotoquímico usado no cinema. Os filmes gravados 

por película eram filmados fotograma a fotograma.

Perspectiva – Forma como a câmara se posiciona e seu ângulo. A pers-

pectivava pode ser: Normal, Subjectiva (mostra o que a personagem 

vê), Picado (acima do objecto), Contra-Picado (abaixo do objecto).
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Gradiente de cor- Transição suave entre as cores, através da sequência 

de tons contínuos.

Grande Plano – Mostra o personagem enquadrado da cabeça até ao 

pescoço

Hipermédia – fusão de várias medias num suporte computacional, 

como texto digital e vídeo, suportado por sistemas electrónicos de co-

municação

Identidade Corporativa – Conjunto de atributos e valores que a em-

presa assume como próprios, condicionando o seu comportamento, 

como comunica e que tipo de produtos oferece.

Identidade Visual – Conjunto de signos criados que representam, 

caracterizam, definem visualmente e materializam a identidade cor-

porativa. Reúne todas as informações visuais como os logótipos, os 

símbolos, as cores, a tipografia, as disposições e os arranjos gráficos.

Identificadores corporativos - elementos responsáveis pela transmis-

são da identidade de um canal de televisão.  

Imagem Corporativa – Imagem mental que o público tem de uma 

empresa.

Imagem matricial- representa-se por uma matriz de pixels de dimen-

sões fixas, que não permite que se aumente a sua escala sem perder 

definição, ou seja, qualidade da imagem.

Imagem vectorial - é composta por um conjunto de linhas baseadas 

em fórmulas matemáticas, tendo como vantagens a precisão e a esca- fórmulas matemáticas, tendo como vantagens a precisão e a esca-a esca-

labilidade. 

Infografia - são representações visuais e gráficas de informação. Ex-

plica a informação através de gráficos e de uma forma mais dinâmica.

Interprograma – Transmissão televisiva que ocorre entre os progra-

mas e que consiste em anúncios publicitários, vinhetas de identifica-

ção da emissora e semelhantes.
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Redesign - é a reformulação e a re-projecção de conceitos visuais, sis-

temas, produtos, etc., ou seja, do design de alguma coisa. Design pode 

ser entendido como projecto, projectar. As razões dessa renovação po-

dem ser várias, como corrigir falhas ou como estratégia de marketing. 

Signo- Através de uma convenção, é uma coisa que representa algo au-é uma coisa que representa algo au-uma coisa que representa algo au-

sente para alguém, tornando-a presente. Na concepção saussureana o 

signo correlaciona-se através do significante (visível: por exemplo uma 

bandeira) e o significado (invisível: Por exemplo o país que a bandeira 

representa). Na concepção de Peirce existe uma correlação entre: O 

representante (equivale ao significante de Saussure e consiste naquilo 

que representa); o objecto (aquilo a que se refere o representante) e 

interpretante (a imagem mental que decorre na mente do intérprete). 

O significado do Saussure consiste ao objecto e ao interpretante de 

Peirce. 

Símbolo – significante que representa algo abstracto, através de uma 

convenção ou arbitrariedade, como por exemplo religiões.

Sistemas digitais de composição – Softwares informáticos que permi-

tem a manipulação, criação e edição de imagens, como por exemplo 

After Effects, Photoshop e Cinema 4D.

Slogan/ assinatura da marca - é uma frase curta e de fácil memori-

zação que contém as principais características de um produto, serviço 

ou pessoa. 

Slow motion – efeito temporal que retarda o movimento

Sonoplastia – Abrange todas as formas sonoras, como a música, ruído 

e fala.

Stop motion - significa movimento parado. Consiste numa técnica de 

animação fotograma a fotograma através da utilização de uma máquina 

de filmar ou fotográfica. Os objectos são movimentados e fotografados 

fotograma a fotograma. Estes fotogramas são posteriormente juntos 

através da edição, criando a ilusão de movimento.

Storyboard - Guião ilustrado com fotografias, desenhos e texto. 

R
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Plano – Conjunto de fotogramas demarcado por um enquadramen-

to ou perspectiva, com determinada duração. Na filmagem, plano é 

o conjunto de fotogramas desde que se começa a gravar até parar. Na 

montagem este pode ser intercalado por outros e dividido em um ou 

mais planos através do corte. 

Plano Americano – Mostra o personagem enquadrado da cabeça até 

ao joelho.

Plano Amorce - Plano próximo no qual se vê uma parte da outra pessoa

Plano Geral – Tipo de enquadramento que mostra o cenário completo.

Plano Médio - Mostra o personagem enquadrado da cabeça até à cin-

tura.

Plano Pormenor – Enquadramento que mostra uma parte do corpo, 

como por exemplo uma mão de um personagem ou apenas um objecto.

Plano Próximo - Mostra o personagem enquadrado da cabeça até ao 

peito

Pop art - Surgiu a 1954, nos Estados Unidos e no Reino Unido, como 

movimento artístico que evidenciava produtos da cultura popular da 

civilização ocidental, utilizando figuras e ícones populares como críti-

ca à sociedade de consumo. Os artistas utilizavam símbolos e produtos 

que referenciavam a propaganda nas suas obras. As iconografias ex-

ploradas eram as da televisão, da fotografia, das bandas desenhadas, 

do cinema e da publicidade. 

Posicionamento - É o espaço ocupado por um produto na mente do 

consumidor num determinado mercado. É o conjunto de característi-

cas da imagem criada que possibilita ao público diferenciar um produ-

to dos outros que lhe são semelhantes.

Profundidade de campo – Relaciona a distância dos objectos com a 

sua nitidez. Quanto maior a profundidade de campo, maior a nitidez 

dos objectos que se encontram mais longe da câmara. Quanto menor 

a profundidade de campo, menor a nitidez dos objectos que se encon-

tram mais longe da câmara. 
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Web Design – Responsável pela criação e construção de páginas web 

e do seu layout.

Zapping - Mudanças rápidas e repetidas de um canal para outro, 

através de um comando e que geralmente serve para evitar os inter-

valos ou verificar o que ocorre em cada canal.

Zoom - movimento que simula uma aproximação (zoom in) ou afas-

tamento (zoom out) dos objectos. 

W
Z

Tipografia - Tipografia é criação de uma composição de texto e a área 

que estuda e cria os tipos. 

Títulos de abertura e encerramento/ Genéricos – material associado 

a filmes e programas de televisão, que têm como principal função, na 

maior parte das vezes, apresentar a equipa de produção, contextualizar 

o produto audiovisual ao qual se destina.

Transição – Na edição de vídeo refere-se transição à mudança gradual 

de um plano para outro, através de um efeito. 

Travelling- Movimento de câmara, em que esta se desloca literalmente 

no espaço.

Videoarte e vídeo experimental – Experiências artísticas e de lingua-

gem audiovisual, que são exibidas em exposições, festivais, mostras de 

vídeo e mais recentemente difundidos através da Internet.

Videoclipes – São vídeos musicais. Material que tem como objectivo 

divulgar os artistas musicais e os seus trabalhos. 

Vídeo digital – Formato digital de vídeo, que contém uma compressão 

leve de cada imagem, que facilita a tarefa de transferência deste para o 

computador para ser editado.

Videojogo - É um jogo electrónico, em que são enviadas imagens de um 

aparelho para uma televisão ou ecrã, e com a quais, o jogador interage.

 Videotape- Veio substituir a película, gravando imagens e sons numa 

fita magnética.

Vinheta Televisiva - peça audiovisual de curta duração, composta por 

imagens, identidade visual do canal, sons e mensagens. Tem como ob-

jectivo informar, decorar, ilustrar, separar, identificar o canal e progra-

ma e organizar o fluxo televisivo. 

Visão - objectivos que se pretendem alcançar.

Voz off – Locução presente em vídeos, produzida na pós-produção 

(edição de vídeo)
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1- Existe alguma função ou o movimento é apenas 

usado como um efeito? Se sim, qual a função?

2- O movimento e as suas características nesta vinheta 

transmitem alguma sensação? Qual? O que transmite?

3- Se a imagem fosse estática, a mensagem seria a mes-

ma? Porquê?

4- E os movimentos de câmara, enquadramentos, perspectivas e a edi-

ção transmitem alguma coisa? O quê? 

5- É o movimento o elemento que interliga tudo, como o som, texto e 

outros conteúdos?

6- As animações das vinhetas de identificação transmitem os valores/ 

conceito da emissora? Qual o conceito que compreendem? 

7- O movimento define alguma hierarquia/ ordem na forma como se vê 

as coisas, como guião de leitura? Define a importância de cada elemento? 

8- Qual a função do som nesta vinheta?

9- Este transmite alguma sensação?

10- O som define alguma hierarquia/ ordem na forma como se vê as 

coisas, como guião de leitura? Define a importância de cada elemento? 

11- Como é que tudo estes estilos se juntam e são coerentes na criação 

da linguagem da MTV? Como se define esta linguagem?

12- O som e o movimento podem definir a identidade do canal? Porquê?

13- Que vantagens trazem o movimento e o som? 

7.1.
PERGUNTAS

 GRUPO DE FOCO
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