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RESUMO

Este trabalho de investigação tem por objectivo apurar e sistematizar 

métodos e procedimentos de design para se obter coerência formal intra 

e inter-figura em sistemas pictográficos. O estudo incidiu sobre duas 

temáticas integradas na área do design de informação, abordando-se os 

espaços destinados a utilizações transculturais, uns de circulação curta 

mas muito intensa, os Aeroportos, assim como os espaços de circulação 

mais prolongada e lúdica, os Jogos Olímpicos. Escolheram-se os sistemas 

pictográficos dos aeroportos AIGA (1974), Schiphol (1991) e Colónia 

(2003) e os sistemas de pictogramas dos Jogos Olímpicos de Munique 

(1972), Barcelona (1992) e Pequim (2008).

Em termos metodológicos, esta investigação centrou-se na triangulação de 

dados, recorrendo-se em exclusivo a métodos qualitativos de investigação 

activa, dos quais destacamos o processo de imersão encetado pelo candidato.

Um dos resultados previstos era a possibilidade de propor e organizar um 

método ou métodos e procedimentos de design que visassem a obtenção 

de sistemas de pictogramas formalmente coerentes para uso em espaços 

tridimensionais transculturais. Não só se conseguiu apurar quatro métodos 

de design de sistemas pictográficos e respectivos procedimentos, assim 

como se teve a oportunidade de testar e validar estes resultados com um 

grupo de alunos de um curso do 1º ciclo do ensino universitário em design.

O resultado basilar deste estudo é a sistematização de quatro métodos de design 

que facilitam a obtenção de coerência formal em sistemas pictográficos. 

Foram por nós denominados Método Modular Padronizado em Grelha, 

Método Modular em Linha, Método Geométrico e Método Livre. De 

todos eles, aquele que melhor demonstrou garantir a obtenção de coerência 

formal intra e inter-figura foi o Método Modular Padronizado em Grelha. 

Considerou-se também que, quando se obedece a uma série de 

procedimentos de design, dos quais faz parte o uso de elementos 

modulares (atributos formais sintácticos) articulados sobre um princípio 

gerador (grelha ou esqueleto), melhor se responde ao problema da 

obtenção de coerência formal intra-sistema.
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ABSTRACT

This research project aims to study and systematize design methods and 

procedures in order to achieve formal coherence within and between 

figure pictographic systems.

The study focuses on two themes included in the area of information 

design, and addresses the facilities intended for cross-cultural uses, 

namely: Airports, with a brief, but very intense, circulation; and the 

Olympic Games, with a lengthy and more entertaining circulation. Three 

pictographic airport systems were chosen: AIGA (1974), Schiphol (1991) 

and Koln Bonn (2003); and three pictographic systems used in Olympic 

Games: Munich (1972), Barcelona (1992) and Beijing (2008).

In methodological terms, this research focused on the Data Triangulation, 

which draws on exclusive qualitative methods of active research, and 

highlights the immersion process initiated by the candidate.

One of the predicted results was the possibility to propose and systematize 

one, or more, design methods and design procedures that aim to achieve 

a formal coherence in pictographic systems for use in three-dimensional 

and cross-cultural facilities. Not only was it possible to obtain four different 

design methods and procedures, respectively, but also the opportunity to 

test and validate these results with a group of first year, graduate university 

students majoring in design.

The main result of this study is the systematization of four design methods 

and procedures that help to obtain formal coherence in pictographic 

systems. These are: the Modular Standardized Grid Method, the Modular 

In-Line Method, the Geometric Method and the Free Method. Of all of 

these, the one that ensures the attainment of formal coherence within and 

between figures is the Modular Standardized Grid Method. 

It was also considered that, when we follow a series of design procedures, 

which uses modular elements (formal syntactic attributes) articulated on a 

generating principle (grid or skeleton), the better we solve the problem of 

obtaining within and between formal coherence.
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capítulo 1
CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

E DA INVESTIGAÇÃO

1.1 ENQUADRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO
1.1.1 Contextualização 
A escolha do tema está intimamente relacionada com a experiência do 

candidato. Licenciado em Design, ramo Visual, pelo IADE – Instituto de 

Artes Visuais, Design e Marketing em 2001, é docente da Unidade Cur-

ricular de Projecto de Design de Visual no IADE e paralelamente exerce 

a profissão de designer de comunicação. Ao longo destes últimos anos 

importa referir que, entre Outubro de 2002 e Setembro de 2004, esteve 

envolvido num projecto de investigação na área do wayfinding financiado 

pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia1 e coordenou, no âmbito 

de um programa de sinalização para a FPFP – Federação de Produtores 

Florestais de Portugal, um projecto de criação de 25 pictogramas e sinais 

para a rede viária de inserção em contexto florestal2, projecto que valeu 

uma menção especial em 2007 na atribuição do Prémio João Branco pela 

Universidade de Aveiro. Mais recentemente (2009/2010) colaborou com 

um atelier de arquitectura onde dirigiu um projecto de criação de dois 

sistemas pictográficos para utilização nas novas escolas portuguesas ao 

abrigo do programa “Parque Escolar”3.

1 “Análise Interdisciplinar de 
Sistemas de  Sinalética e  
Orientação em Edifícios  
Hospitalares”. (Referência do 
Projecto: POCTI / AUR / 41712 / 
2001), UNIDCOM/IADE, Outubro 
de 2002 a Setembro de 2004.
Investigador Responsável: Prof. 
Doutor Eduardo Côrte-Real. 
Publicações:  CÔRTE-REAL, E., 
ROSA, C., LISBOA, C., ANDRÉ, 
S., BATEL, S. & RIBEIRO, A. 
(2005) Pre-Design of Signage and 
Orientation Systems. 5th Space 
Syntax Simposium. Delft, TU Delft. 
http://www.spacesyntax.tudelft.
nl/media/longpapers2/corte-
real-ea.pdf
ROSA, C., LISBOA, C., ANDRÉ, S. 
& BATEL, S. (2002) Lost in (space 
and time) Translation. In 
SOTAMAA, Y. (ed.) The Zone: an 
Area of Transition. Utrecht, 
Valopaino Oy.
ROSA, C. & ANDRÉ, S. (2002) 
Doddging the grim ripper. In 
SOTAMAA, Y. (ed.) The Zone: an 
Area of Transition. Utrecht, 
Valopaino Oy.
ROSA, C., LISBOA, C., ANDRÉ, 
S. & CÔRTE-REAL, E. (2002)  
Métodos Científicos Aplicados a
Pré-Projecto. In UserDesign.
Lisboa, Centro Português de Design. 
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Esta investigação assume-se como um estudo que alia a prática do design 

à investigação científica de métodos e processos que contribuam de um 

modo positivo para a criação de sistemas de pictogramas. Para criar um 

sistema formal será necessário apurar que atributos formais asseguram 

a coerência desse sistema. Parece-nos evidente que a coerência formal 

se manifesta como uma relação harmoniosa entre os vários constituin-

tes formais de um pictograma e entre os diversos pictogramas que com-

põem um sistema.

É importante também referir que não se pretende que o design seja estu-

dado e regulado como uma ciência exacta, pois trata-se de um campo que 

não deverá ser tratado como uma disciplina científica; ou seja, não deve-

rá ser abordado com recurso a metodologias de validação idênticas àque-

las que usam nas ciências exactas. As afirmações de Ken Friedman; no 

seu artigo datado de 2000 “Creating design knowledge: from research into 

practice”, constituem uma forte motivação para aliar, deste modo, a in-

vestigação em design às práticas de projecto, pois “há muitas razões para 

fazer investigação: básica, aplicada e clínica. Estas incluem curiosidade, 

o desejo de saber alguma coisa, o desejo de saber porque algo é assim, 

o desejo de saber porque algo funciona, a necessidade de resolver um 

problema, o desejo de servir um cliente. O design é paralelamente uma 

disciplina do fazer e uma estrutura de reflexão e pensamento. Ou seja o 

design procura explicações e ao mesmo tempo resultados. O exercício da 

investigação em design torna-se assim no alicerce da prática em variadas 

formas. Um é o alicerce de resultados concretos. Outro é o desenvolvi-

mento de pensamento crítico.”4 

1.1.2 Âmbito
Esta dissertação insere-se no âmbito do estudo dos símbolos gráficos não 

verbais, ou seja trata a “escrita das coisas, que é a dos pictogramas” (Costa 

e Raposo, 2010, p. 34). Vai explorar métodos de construção de pictogra-

mas e os modos como estes se relacionam entre si, constituindo siste-

mas formais. O tema da Pictografia e do seu agrupamento em Sistemas 

Formais insere-se área do Design de Informação e no campo do Design. 

As questões formais (nomeadamente, aquelas que se prendem com o que 

podemos designar como sintaxe) e os aspectos de significação e da co-

municação dita universal (estudados nos termos da semântica) serão os 

vectores específicos desta investigação. 

Os pictogramas introduzidos em sistemas de informação são um modo de 

comunicação não verbal. Para se sistematizar conhecimento nesta área da 
 

2 “A prevenção começa aqui! 
Concepção de pictogramas para 
contexto florestal”, UNIDCOM/
IADE, Lisboa, 2006.
Coordenação de Projecto:  
Carlos Rosa, Coordenação  
Científica: Emília Duarte

3  Projecto desenvolvido para o 
“Atelier Inplenitus Arquitectos”, 
ao abrigo do programa “Parque 
Escolar”. Aguarda implementação 
do projecto piloto na Escola JI e 
EB1 e EB2 do Seixal.
Coordenação e Direcção  
de Design: Carlos Rosa

4 “There are many reasons for 
research, basic, applied, and 
clinical. These include:  curiosity; 
the desire to know something; the 
desire to know why something is; the 
desire to know how something works; 
the need to solve a problem; the 
desire to serve a client. (…) Design 
is both a making discipline and an 
integrated frame of reflection and 
inquiry. This means, that design 
inquiry seeks explanations as well 
as immediate results. (…) Research 
becomes the foundation of practice in 
many ways. One is the foundation of 
concrete results. The other, perhaps 
even more important, is in the  
development of critical thinking and 
good mental habits.” 
In FRIEDMAN, K. (2000)  
Creating Design Knowledge: from 
Research into Practice. IDATER 
2000. Leicestershire, 
Loughborough University 
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sinalização torna-se imperativo analisar e interpretar os universos grá-

ficos de épocas e contextos diferentes. Escolheram-se, por isso, casos de 

estudo que se inscrevem em contextos de utilização universais como os 

Jogos Olímpicos (Munique, 1972; Barcelona, 1992 e Pequim, 2008) e os 

Aeroportos (AIGA, 1974; Schiphol, 1991 e Colónia, 2003). Será também 

imprescindível abordar os problemas de comunicação universal relacio-

nados com a semântica e com a linguagem verbal. A temática da comuni-

cação através de símbolos gráficos será relacionada com os conceitos da 

Teoria da Comunicação. Autores como Ferdinand de Saussure, Charles S. 

Peirce e Charles Morris serão tomados como referências estruturantes, 

sendo este último, como iremos ver, aquele que se revela o suporte teóri-

co mais adequado ao nosso estudo.

A temática da teorização da prática do projecto terá particular enfoque em 

autores como Gui Bonsiepe, Martin Krampen, Otl Aicher e Otto Neurath, 

entre outros.

Há também que apontar as razões da escolha deste tema e avaliar a rela-

ção entre a linguagem verbal e a linguagem pictográfica, abordando os 

métodos e regras projectuais a seguir durante a definição de um sistema 

pictográfico.

Krampen et al (2007, p. 33) justificam, em parte, esta nossa escolha ao afir-

marem que “a vantagem da linguagem verbal termina onde as variadas 

línguas e idiomas se tornam numa barreira de comunicação. Feiras Mun-

diais, Exposições Internacionais, Jogos Olímpicos, estações de comboio, 

aeroportos, mostram-nos que figuras (pictogramas) entendidas interna-

cionalmente são bastante superiores.”5

Gui Bonsiepe (1992 [1975], p. 221), ao abordar a problemática da prática 

projectual, alerta para o facto de “se poder frequentemente fornecer uma 

descrição explícita do processo projectual, mas o modo de obter coerên-

cia formal permanece numa certa obscuridade. É óbvio que a coerência 

formal se manifesta como concordância e compatibilidade entre os vários 

elementos formais; concordância e compatibilidade que contribuem para 

fazer de um produto ou sistema de produtos uma unidade. (...) A coerên-

cia formal baseia-se na utilização de elementos iguais ou similares, geo-

metricamente descritos (...), cujos elementos constituem um sistema.”

Otl Aicher, citado por Markus Rathgeb (2006, p.111), refere que os picto-

gramas para os Jogos Olímpicos de Munique “se comportam como uma 

gramática desenhada de forma regular. (...) Os parâmetros normativos 

asseguram liberdade no processo de design, porque, no que concerne a 

este universo, o design deve ser visto como um jogo com regras.”6

5 “(...) the advantage of language 
ends where national language 
becomes a barrier of communication. 
World fairs, Olympics, train and air 
travel show that in  
international understanding  
pictures can be superior.” In 
KRAMPEN, M., GOTTE, M. & 
KNEIDL, M. (2007) The World of 
Signs. Communication by  
Pictographs, Ludwigsburg, 
Avedition, p. 33

6 “As a strictly designed grammar. 
(…) Normative parameters would 
ensure freedom in the design process, 
and in this respect the design had 
to be seen as a game with rules.” In 
RATHGEB, M. (2006) Otl Aicher, 
New York, Phaidon Press Inc., 
p. 111.
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Importa também referir que as questões semânticas gerais da codificação e 

da descodificação de imagens pictográficas e as questões ligadas à pragmá-

tica7 não serão abordadas nesta investigação, ou seja, os condicionantes de 

interacção entre signo e utilizador, tal como contraste, legibilidade, dis-

tância de leitura ou cor não estão inseridas no âmbito deste estudo. Esta 

investigação centrar-se-á, assim, essencialmente nas dimensões semân-

tica e sintáctica, definições enunciadas por Morris8, com especial enfoque 

na segunda, pois interessa-nos particularmente entender e enunciar mé-

todos para conceber sistemas de signos formalmente coerentes. 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
1.2.1 Comunicar através dos símbolos
É certo que as técnicas modernas de apresentação gráfica de factos e da-

dos receberam um impulso decisivo a partir dos trabalhos desenvolvidos 

por Otto Neurath nos anos de 1920, em Viena (Modley e Myers, 1976), 

mas as representações através de símbolos gráficos remontam à época da 

Pré-História. Parece hoje consesual que “o aparecimento do pensamento 

simbólico é um dos avanços chave da história da humanidade. Ainda que 

a espécie Homo tenha surgido em África há cerca de 150 mil anos, as obras 

simbólicas mais antigas reconhecidas por toda a comunidade científica 

têm cerca de 40 mil anos. (...) O traço, o desenho, o grafismo, a escrita, 

tal como a linguagem verbal, procedem do pensamento simbólico e da ca-

pacidade de abstracção.” (Costa e Raposo, 2010, p. 15).  Este pensamento 

simbólico deu origem à escrita (c. 3500 a.C. na Mesopotâmia e no Egipto) 

e à invenção do alfabeto (c. 1500 a.C. na Síria). O mais antigo documento 

escrito conhecido  é constituído por um conjunto de placas de barro sobre 

as quais foram gravados signos com um objecto em forma de cunho. Estas 

placas de barro, as designadas tábuas de Uruk, têm cerca de 5200 anos. Há 

registo de outro tipo de ferramentas de comunicação anteriores às tábuas 

de Uruk, como a utilização de pequenos bastões de osso ou madeira grava-

dos e montículos de pedra que assinalavam caminhos ou alertavam para o 

perigo (c. 6000 a.C.). Estes terão sido  os primeiros dispositivos para ser-

vir a memória em termos da transmissão de mensagens. A relação entre 

a mente humana e estas ferramentas era significativa, pois estes objectos 

requeriam um cérebro capaz de reconhecer e processar cognitivamente 

conceitos visuais e temporais (Friedman, 2000).

7 Ver Parte 01: Estado da Questão, 
Capítulo 3: Linguística, 3.1:  
Charles Morris e as três  
dimensões do processo sígnico.

8 Ver Parte 01: Estado da Questão, 
Capítulo 3: Linguística, 3.1:  
Charles Morris e as três  
dimensões do processo sígnico.
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Existem algumas representações pictóricas que se podem assemelhar a 

pictogramas como os hieróglifos ou a escrita cuneiforme da Mesopo-

tâmia, embora  a escrita pictográfica, tal como a conhecemos hoje, seja 

uma invenção dos tempos modernos. Com efeito, os primeiros símbolos 

pictóricos (datados de c. 3000 a.C.) foram encontrados em grutas pré-

históricas localizadas em territórios que hoje integram a França e a Es-

panha. No entanto, estas representações pictóricas não se referiam a uma 

mensagem particular e, portanto, não podem apelidar-se de pictogramas. 

A invenção da imprensa e a multiplicação da informação difundida através 

de livros, jornais e revistas, permitiu a proliferação de pequenos símbo-

los associados a estes suportes e ao tipo de informação fornecida. 

Só com a invenção do automóvel e com a consequente construção das redes 

de estradas, os primeiros símbolos gráficos sob a forma de sinais de trân-

sito foram objecto de acordo internacional, firmado em Paris no ano de 

1909 (Hubner e Abdullah, 2006). 

O progresso industrial e a globalização, associados à proliferação da escri-

ta e à convivência entre indivíduos falantes de línguas distintas, vieram 

acentuar a necessidade de comunicar através de símbolos gráficos. Otto 

Neurath desempenhou neste processo um papel pioneiro, ao defender 

que a melhor forma de comunicar direcções, eventos, objectos e relações 

entre espaço e tempo era através de uma linguagem gráfica composta por  

símbolos, visto esta ser a forma mais rápida de todo o ser humano compre-

ender e identificar qualquer tipo de informação (Lupton, 1989 [1986]).

Na tentativa de justificar a utilização de uma linguagem pictográfica em 

espaços de convergência universal, Adrian Frutiger referiu, na década 

de 1980, que a criação e utilização de sistemas de informação baseados 

em pictografia é actualmente uma das áreas de projecto que requer mais 

atenção, pois “a informação por meio de signos pictóricos tem levado 

nas últimas décadas uma transformação dos hábitos de leitura da po-

pulação. Hoje pode afirmar-se que a sinalização direccional já não seria 

possível sem o recurso a determinado número de pictogramas.”9 (1981, 

[1978], p. 272).

A referida sinalização direccional insere-se no âmbito da Sinalética, a qual, 

segundo Joan Costa (1989), pode ser considerada a ciência dos sinais no 

espaço que constituem uma linguagem instantânea, automática e univer-

sal, cuja finalidade é resolver as necessidades de informação e de orien-

tação dos indivíduos itinerantes numa determinada situação. Será, em 

suma, uma parte da ciência da comunicação visual que estuda as relações 

entre os signos de orientação (pictogramas), inseridos num determinado 

espaço, e os comportamentos dos indivíduos. No entanto, o número de 

9 “La información por medio de 
signos picotricos ha llevado en las 
últimas décadas a una transforma-
ción de los hábitos de lectura de la 
populación. Hoy puede decirse que 
la señalización direccional ya no 
sería posible sin el recurso a deter-
minado número de pictogramas.” 
In FRUTIGER, A. (1981 [1978]) 
Signos, símblos, marcas, señales, 
Barcelona, Gustavo Gilli, p. 272.
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sistemas pictográficos em utilização em contextos universais, como ae-

roportos, feiras internacionais ou eventos desportivos mundiais como os 

Jogos Olímpicos, tem vindo a aumentar, mas continua a não existir um 

conjunto de directrizes, um método ou métodos projectuais identificados 

e descritos de forma clara que nos ajudem a construir um sistema formal-

mente coerente (Bonsiepe, 1992 [1975]) e universalmente interpretável.

1.2.2 O processo de design aplicado 
ao design de pictogramas
O design enquanto profissão é uma actividade muito recente. No entanto a 

prática do design precede até, aquilo que nós chamamos de “profissão”. 

Fazer coisas com um objectivo utilitário é algo que caracteriza a espécie 

humana, é um dos atributos que nos faz humanos. A ideia de disciplina 

de design é ainda mais recente, pois continua a debater-se se o âmbito do 

“conhecimento em design”10 constitui uma disciplina, um campo ou uma 

ciência (Friedman, 2000).

Para Friedman (2000) design é acima de tudo um processo, uma vez que 

o verbo “to design” descreve um processo de pensamento e planeamen-

to. Também Buchanan (1990) afirma que o design é um pensamento que 

guia o fazer de todos os produtos. O mesmo autor (1992) afirma ainda que 

a natureza do design é a relação entre o processo em si e as reflexões e 

decisões do designer, ou seja, um processo de pensamento que se ma-

nifesta no planeamento de um objecto (bidimensional ou tridimensio-

nal) condicionado pelas ponderações do designer. Simon (1996 [1969]) 

resume, assumindo que o design está primariamente preocupado com a 

concepção e planeamento do “artificial”, ou seja, o que vem da Natureza, 

em oposição ao “artificial”.

A revisão literária que empreendemos sobre este tópico permite-nos 

considerar que o design enquanto processo de projecto encontra-se 

abordado em detalhe no campo das teorias do design e a ambiguidade 

permanece no campo da prática. Isto é, os métodos e regras a adoptar, 

de modo a almejar um objecto visual ou físico, são muito raramente re-

velados. No entanto, o contributo dos textos produzidos pelos teóricos 

do design deverá ser considerado na definição dos processos de design, 

em particular para enquadrar, conceptual e subjectivamente, o caminho 

a seguir na definição de um projecto. Neste sentido, Friedman (2000) 

afirma que o processo de design está a criar raízes e envolve discipli-

nas teóricas e os vários campos da prática. Bryan Lawson (1980 [1997]) 

10 “Design Knowledge” no texto 
original.
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refere que os cientistas, se os virmos como a componente teórica desta 

equação, focam a sua atenção em descobrir as regras, enquanto os pro-

jectistas focam-se numa estratégia para encontrar soluções. A estratégia 

para encontrar soluções deverá assentar numa sequência lógica de pro-

jecto: análise, síntese e teste11 (Lawson, 1997 [1980]). A fase de análise 

caracteriza-se pela exploração de relações, procurando a existência de 

padrões, por exemplo, categorizando os seus objectivos. A síntese deve-

rá ser uma fase decisora em todo processo. Será o momento que se dis-

tingue por uma tentativa de avançar, criando respostas aos problemas.  

A fase de teste será o momento de crítica das soluções geradas. Ao di-

vidirmos esta nossa investigação em três grandes momentos, eles serão 

os descritos, sendo a fase de análise o momento inicial de “dissecação” 

dos pictogramas; a de síntese o momento de tomada de decisão sobre os 

métodos identificados e como estes operam; e, por último, a fase de teste 

é o processo de confirmação das hipóteses aferidas na fase anterior.

Como foi já referido, diversos autores têm abordado o processo de design 

segundo uma perspectiva teórica. Contudo há ainda espaço para que no-

vos autores completem essas definições teóricas com investigação aplica-

da ao projecto em si, de modo a acrescentar conhecimento neste campo. 

É raro encontrar uma explanação dos métodos de design numa óptica so-

bretudo prática e profissionalizante; é ainda menos frequente encontrar 

descritos os processos, métodos ou regras de projecto aplicados ao design 

de pictogramas. Apesar disso, conseguimos identificar um autor que des-

creve o processo de design aplicado ao wayfinding12, uma área de projecto 

onde podemos enquadrar o nosso tema de estudo. David Gibson, afirma 

que “há passos antecipáveis que definem o processo de wayfinding design. 

Entender este processo ajuda o designer – e o cliente, para que conste – a 

obter sucesso. À medida que o designer ganha experiência, estará habili-

tado a executar projectos desta natureza, cada vez mais de forma eficien-

te e rentável.”13 (2009, p. 32) Este autor divide o processo projectual em 

“planemamento”, “design” e “implememtação”(Tabela A). 

Gibson reconhece, assim, que um programa de wayfinding design inclui va-

riados tipos de design, dos quais o design de pictogramas constitui uma 

das fases de um projecto.

Confrontados com o insuficiente registo de processos ou procedimentos na 

área do design de pictogramas, cabe-nos a nós propor, no âmbito des-

ta dissertação, alguns métodos e regras a seguir na criação de sistemas 

pictográficos de modo a assegurar a coerência formal do respectivo 

conjunto de sinais. 

11 Ver Parte 03: Casos de Estudo e 
Investigação Activa

12 “Wayfinding aplica-se à acção de 
relacionamento com os espaços que se 
percorrem, através do reconhecimento 
de características que permitem 
a deslocação de um ponto para o 
outro. Esta capacidade resulta de um 
processo de aprendizagem iniciado 
nos primeiros anos de vida do ser 
humano, e implica a construção e a 
acumulação de mamórias  
relacionadas com essa acção.”  
(Barreto, 2005 apud Piaget, 1979)
 “A acção de wayfinding encontra-se 
directamente relacionada com a  
capacidade de conceptualização do 
ser humano, construíndo  
mentalmente o seu mapa cognitivo 
de determinado espaço.” (Barreto, 
2005 apud Golledge, 1999) 

13 “There are however, predictable 
steps that define the process of  
wayfinding design. Understanding 
this procedure helps the designer 
– and the client, for the matter – 
succeeded. As the designer gains 
experience, he or she will be able to 
complete more projects efficiently 
and profitably.” In GIBSON, D. 
(2009) The Wayfinding Handbook, 
New York, Princeton Architectural 
Press, p. 32.
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Tabela A
Processo projecual de Wayfindng, dividido em “planemamento”, “design” e “implememtação”
Fonte: GIBSON, D. (2009) The Wayfinding Handbook, New York, Princeton Architectural Press.
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No que diz respeito à nossa investigação, o conceito de “geometria no de-

sign” é também extremamente relevante, pois este conceito será con-

siderado como elemento integrante de um processo de design aplica-

do a sistemas pictográficos. Mais adiante e em capítulo próprio, serão 

apresentadas as conclusões dos casos de estudo, muitos deles apoiados 

numa clara geometrização das formas, da sua construção e articulação, 

assim como desenvolveremos a discussão de resultados a partir de exer-

cícios elaborados com alunos finalistas (2010-2011) da Licenciatura em 

Design do IADE. Torna-se assim relevante abordar este tema, enquanto 

parte do processo projectual.

Alguns reconhecidos autores deram extrema importância à utilização da 

geometria como processo para gerar formas e o modo como se relacio-

nam. Kimberly Elam (2001, p. 5) reúne afirmações de alguns projectistas 

de referência. Albrecht Dürer, na sua obra de 1535, “Of the Just Shaping 

of Letters”afirma que a “única razão porque os pintores não estão cientes 

dos seus erros é porque não aprenderam geometria, sem a qual ninguém 

consegue ser ou vir a ser um artista em absoluto.”14 Max Bill em 1949 es-

creve um artigo sobre design de comunicação, com o título “Typographic 

Communications Today”, no qual defende a convicção de que “é possível 

desenvolver uma arte de forma abrangente a partir de um pensamento 

matemático de base.”15 Le Corbusier na sua obra de 1923, “Vers une Archi-

tecture”, enaltece também o poder da geometria, afirmando que “a geo-

metria é a linguagem do homem... ele descobriu ritmos, ritmos visíveis 

para o olho e claros nas relações entre eles.”16 O designer gráfico Josef 

Müller-Brockmann em “The Graphic Artist and his Design Problems” (1961), 

afirma que “as proporções dos elementos formais e dos espaços entre 

elas são quase sempre relacionados com um certo número de progressões 

lógicas.”17

Kimberly Elam tem uma afirmação interessante no que respeita à utiliza-

ção de processos assentes na geometria para obter objectos de design, 

bidimensionais ou tridimensionais. A autora (2005, p.5) afirma que, 

enquanto profissional de design e professora, já assistiu a excelen-

tes ideias conceptuais que claudicaram durante o processo de concep-

ção, em parte porque os designers não percebem os princípios visuais 

da composição geométrica. Elam precisa que “estes princípios incluem 

um entendimento dos sistemas clássicos de proporção como a secção 

áurea, rectâgulos baseados em raízes quadradas, assim como os raios 

e as proporções, a inter-relação de formas e as linhas reguladoras.”18 

14 “Now the sole reason why 
painters of this sort are not aware 
of their own error is that they have 
not learnt Geometry, without which 
no one can either be or become an 
absolute artist (…).”  In ELAM, K. 
(2001) Geometry in Design, New 
York, Princeton Architectural 
Press, p.5.

15 “I am the opinion that is possible 
to develop art largely on the basis of 
mathematical thinking.” In Ibid,

16 “Geometry is the language of 
man… he has discovered rhythms, 
rhythms apparent to the eye and 
clear in their relations with one 
another.”  In Ibid.

17“(…) the proportions of the formal 
elements and their intermediate 
spaces are almost always logically 
followed out.” In Ibid.

18  “These principles include an 
understanding of classic proportion-
ing systems such as the golden section 
and root rectangles, as well as ratios 
and proportion, interrelationships of 
form, and regulation lines. In Ibid, 
p.5.
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19 “The only conclusion possible is 
that design always involves three  
inextricably related elements,  
however much their relative  
proportions may differ from one 
application to the next, namely: 
durability, usefulness and beauty. 
In this respect, design is an activity 
that unites the elements of durability 
and usefulness and intensifies the 
perception of beauty.”  
In MIJKSENAAR, P. (1997) Visual 
Function:  An introduction to  
Information Design, New York, 
Princeton Architectural Press, 
p. 18.

<
Figura 1
“Bauhaus Ausstellung Poster”. 
Fritz Schleifer, 1922 (ilustração 
original de Oskar Schlemmer)
Cartaz construtivista para uma 
exposição na Bauhaus desenhado 
com elementos rectangulares, 
incluindo a tipografia utilizada.
Fonte:ELAM, K. (2001) Geometry 
in Design, New York, Princeton 
Architectural Press.

É pertinente observar que apesar das diferentes épocas em que variados 

objectos foram concebidos, dos bidimensionais aos tridimensionais pas-

sando pela arquitectura, há uma semelhança nos modos de planeamento 

e organização projectual através da geometria (Elam, 2001)(Figuras 1 a 4).  

Em forma de síntese, salientamos que o design enquanto processo deve-

rá, resumidamente, corresponder a três premissas: beleza, durabilidade 

e utilidade, pois como Vitruvius referiu no seu tratado, que um projecto 

de arquitectura, deveria satisfazer os critérios de “firmitas”, “utilitas” e 

“venustas”, ou seja, no primeiro caso durabilidade e firmeza, no segundo 

utilidade e comodidade e por último, beleza e deleite (Mijksenaar, 1997).

Esta afirmação é reforçada por Paul Mijksenaar, reconhecido designer de 

informação, que citando Henry van de Velde refere que a beleza é o resul-

tado de clarividência e sistema e não apenas uma ilusão óptica. Acrescenta 

ainda que “a única conclusão possível é que o design envolve sempre três 

elementos inextricavelmente, apesar das suas proporções se relaciona-

rem de modo diferente dependendo das variadas áreas de projecto, e são 

nomeadamente: durabilidade, utilidade e beleza. O design é assim uma 

actividade que unifica os factores de durabilidade e utilidade e intensifica 

a percepção de beleza.”19 (1997, p. 18).
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>
Figura 2

“L’Intransigéant Poster”, 
A. M. Cassandre, 1925

Este cartaz desenhado por 
Cassandre representa uma figura 

feminina construído através da 
geometria. O círculo assume-se 

como elemento regulador de toda 
a construção.

Fonte: ELAM, K. (2001) Geometry 
in Design, New York, Princeton 

Architectural Press,.

^
Figura 3
Cadeira Barcelona, Mies van der 
Rohe, 1929
Baseada num quadrado simples  
e através de da utilização de  
círculos, esta cadeira tornou-se 
num objecto mítico de design.
Fonte: ELAM, K. (2001) Geometry 
in Design, New York, Princeton 
Architectural Press.

>
Figura 4

“Vormgevers Poster”, 
Wim Crouwel, 1968

Este cartaz e toda a sua 
tipografia estão assentes numa 

grelha quadrangular, 
que se subdivide em quadrados 

mais pequenos de modo a regrar 
toda a construção gráfica.

Fonte: ELAM, K. (2001) Geometry 
in Design, New York, Princeton 

Architectural Press.
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1.2.3 Apreciações finais
O problema relacionado com a prática do design que pretendemos solu-

cionar é: 

Como criar conjuntos de pictogramas, constituindo sistemas caracteriza-

dos por coerência interna;

O problema relacionado com a comunicação que pretendemos clarificar 

será assim: 

A comunicação através de sistemas de símbolos pictográficos que comuni-

quem como um todo.

1.3 OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO
Os principais objectivos desta investigação são:

1. Estudar

Estudar a comunicação estabelecida através de símbolos pictográficos, trans-

pondo os princípios da semiótica para um universo visual não verbal, de 

modo a sustentar o processo de comunicação por intermédio de signos pic-

tográficos, equacionando a problemática da linguagem dita universal.

2. Entender

Entender os processos de comunicação subjacente ao design de informa-

ção e como as matérias associadas à problemática da linguagem de cariz 

universal influenciam os processos de codificação e descodificação de um 

sistema de pictogramas.

3. Enunciar 

Enunciar um ou mais métodos para construir pictogramas formalmente co-

erentes de modo a que se possam inserir num sistema. Para tal, torna-se 

necessário analisar, confrontar, e comparar os casos de estudo escolhidos 

(Jogos Olímpicos de Munique 1972, Jogos Olímpicos de Barcelona 1992 e 

Jogos Olímpicos de Pequim 2008, Aeroportos AIGA 1974, Aeroporto de 

Schiphol 1991 e Aeroporto de Colónia 2003).

4. Caracterizar e Desenvolver

Caracterizar e desenvolver procedimentos associadas aos métodos de pro-

jecto de sistemas pictográficos apurados nesta investigação.
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5. Compreender e Aferir

Compreender o processo de construção dos pictogramas para os Jogos 

Olímpicos de Munique, da autoria de Otl Aicher, de modo a aferir as pos-

sibilidades e características de utilização de sistemas desenhados com 

recurso as grelhas. 

6. Identificar e Clarificar

Identificar e clarificar os termos utilizados na área do Design de Informa-

ção no âmbito da Sinalética, criando um léxico que servirá de suporte a 

designers, arquitectos, professores e alunos das áreas projectuais.

1.4 QUESTÕES DA INVESTIGAÇÃO
Esta investigação é um estudo sobre as práticas de projecto associadas à de-

finição e construção de sistemas de pictogramas. É seu objectivo aliar o 

exercício projectual a um estudo de investigação, o qual começou por to-

mar a seguinte questão de investigação:

Que procedimentos, se existirem, podemos seguir de modo a obter um 

sistema pictográfico formalmente coerente?

No entanto, no desenrolar da investigação outras questões, não menos per-

tinentes que a inicial, foram surgindo, de modo a refinar e a melhorar 

qualitativamente esta investigação:

1. Haverá um método ou métodos a adoptar para se construir sistemas de 

pictogramas formalmente coerentes? 

2. Quais as características e potencialidades que podemos recolher da gre-

lha de construção dos pictogramas para os Jogos Olímpicos de Munique 

utilizada por Otl Aicher? 

3. Haverá uma tendência para a utilização de uma linguagem universal, nos 

campos de estudo (aeroportos e eventos olímpicos)? 

Acreditamos ser possível responder de forma afirmativa a todas estas ques-

tões. Confiamos também na hipótese segundo a qual há um conjunto de 

métodos de projecto, constituídos por uma série de procedimentos, 

que nos ajudam a obter coerência formal intra-sistema.
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação está divida em 4 Partes. Cada uma destas Partes está divi-

dida por Capítulos, num total de 12.

Um pequeno grupo de textos antecede o desenvolvimento geral da disserta-

ção. São eles a Dedicatória (pág. III), os Agradecimentos (pág. IV), a Epígrafe 

(pág. VII), o Resumo (pág. IX) e a lista de Acrónimos (pág. XII).

A Parte 01, Estado da Questão, é a que inicia esta dissertação. Está dividi-

da em 4 Capítulos. O primeiro Capítulo da Parte 01 é Contextualização do 

Problema e da Investigação, onde se  informa sobre o Enquadramento da In-

vestigação e sobre a Definição do Problema. Posteriormente apresentamos 

o Enquadramento Teórico da Questão (Capítulo 2), aclarando os temas da 

Sinalética, da Comunicação através de Signos, do Processo de Comunicação, 

e das Recorrências Formais Padronizadas; segue-se um capítulo sobre Lin-

guística (Capítulo 3),  no qual destacamos o contributo de Charles Morris, 

para esta investigação. O Capítulo 4 trata de Pictografia, abordando temas 

como o contributo de Otto Neurath e do Movimento Isotype, a criação de Sis-

temas Pictográficos e toda a problemática da Linguagem Universal. Esta pri-

meira parte inicia-se na pág. 02 e termina na pág. 105.

As Metodologias e Métodos de Investigação usados nesta investigação são des-

critos na Parte 02 desta dissertação. Esta parte, composta apenas pelo 

Capítulo 5, inicia-se na pág. 106 e termina na pág. 116.

A Parte 03, Casos de Estudo e Investigação Activa, Análise: Estrutura, Méto-

dos e Procedimentos, é composta pela apresentação e descrição dos Casos 

de Estudo (Capítulo 6: Pictografia nos Jogos Olímpicos de Verão e Capítulo 7: 

Pictografia para Aeroportos) e pelos Capítulos 8 e 9 onde se descreve todo o 

Processo de Imersão e define os Processos de Construção dos sistemas picto-

gráficos escolhidos como casos de estudo. Esta parte oferece uma análise 

exaustiva dos sistemas pictográficos, com especial enfoque no sistema de 

pictogramas de Otl Aicher, considerado um dos vectores desta investiga-

ção. Esta parte 03 inicia-se na pág. 118 e termina na pág. 194.

A Parte 04, Discussão dos Resultados e Conclusões,  é composta por 3 capítulos.

No Capítulo 10: Discussão dos Resultados, apresentam-se os Resultados de 

um Teste efectuado com alunos da Licenciatura em Design do IADE, no 

Capítulo 11: Entrevistas a Especialistas, faz-se um resumo do que foi apura-

do nas entrevistas, das quais destacamos os contributos de Toan Vu-Huu 
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e Rijk Boerma, designers de dois dos casos de estudo escolhidos. Poste-

riormente, no Capítulo 12: Conclusões, apresentamos as conclusões que 

foram obtidas no decurso desta investigação assim como algumas reco-

mendações para investigação futura. Esta parte 04 inicia-se na pág. 196 e 

termina na pág. 224.

Finalmente apresentamos num bloco de pós-textual o Glossário (pág. 228 – 

pág. 232), as Referências Bibliográficas (pág. 233 – pág. 237) e a Bibliografia 

Geral (pág. 238 – pág. 244).
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capítulo 2
ENQUADRAMENTO TEÓRICO

DA QUESTÃO

2.1 SINALÉTICA E DESIGN DE INFORMAÇÃO 
Joan Costa, afirma em “Señalética”, obra de referência datada de 1989, que a 

sinalética é uma área de projecto que surge da combinação entre o design 

de informação e a semiótica, que responde pelo estudo das relações entre 

os indivíduos que circulam num espaço e os signos usados com o objec-

tivo de providenciar a sua orientação, tendo em consideração os diversos 

aspectos que irão enaltecer o seu carácter informativo. Tem aplicação em 

situações em que o indivíduo está em ambientes possivelmente desco-

nhecidos e necessita de informações rápidas para se localizar nesses es-

paços e tomar uma direcção espontânea a partir das directrizes dadas. Por 

isso, a sua linguagem deve ser rápida e precisa. Pode ser considerada a 

ciência dos sinais no espaço que constituem uma linguagem instantânea, 

automática e universal, cuja finalidade é a de resolver as necessidades de 

informação e de orientação dos indivíduos itinerantes numa determinada 

situação. Será, em suma, uma parte da disciplina da comunicação visual 

que estuda as relações entre os signos de orientação num determinado 

espaço e os comportamentos dos indivíduos (Costa, 1989).
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Sinalética é um termo relativamente recente, de surgimento apenas inci-

piente na área idiomática espanhola, e sem correlativo específico na ter-

minologia anglo-saxónica (Costa, 1989) que se distingue da mera sinali-

zação, à qual seria posterior (Bessa, 2005). Na sinalização deparamo-nos 

com um código de sinais preexistentes (o exemplo típico seria o Código 

da Estrada) onde basta aplicar a situações típicas, que se repetem indefi-

nidamente (Costa, 1989). Pelo contrário, a sinalética caracteriza-se pela 

criação de programas novos, que requerem um estudo e um desenho 

para cada caso particular.

Segundo Joan Costa (1989), as origens da sinalética estão na sinalização, 

actividade tão antiga quanto a humanidade, e que consiste em assinalar 

ou distinguir determinados objectos com “marcas”. Acrescenta até que 

sinalizar é o acto de incorporar sinais em redor das coisas – referenciá-

-las – sejam objectos naturais ou artificiais, um espaço ou um caminho. 

A sinalética tem portanto os seus inícios no acto de “marcar”. Funcio-

naliza-se e estandardiza-se, ou adapta-se se quisermos, ao contexto e à 

mobilidade social (Costa, 1989). 

Costa (1989) refere ainda que a linguagem sinalética é um modo de notação 

icónica e a própria sinalética é um sistema de signos pictográficos em que 

cada enunciado é representado por um sinal. Este autor espanhol afir-

ma também que sinal e signo coincidem: “sinal” no sentido instantâneo 

de um estímulo que apela a uma sensação visual; “signo” como parte do 

estímulo que é portador de comunicação, significado, mensagem e infor-

mação a ser compreendida por um determinado indivíduo. Há no entanto 

uma diferenças entre estes dois conceitos. Bessa (2005, p. 129) clarifi-

ca-as de forma exemplar na sua dissertação de doutoramento afirmando 

que “o sinal actua num processo de natureza mecânica: desencadeia uma 

resposta e aí se esgota; diz respeito a uma acção, mais do que a uma ideia. 

O sinal provoca um reflexo imediato, enquanto que no signo existe pro-

cesso lógico-intelectivo – por muito automática e quase inconsciente que 

seja a resposta, como sucede no caso dos pictogramas. São exemplo deste 

processo mecânico de estímulo-resposta, o funcionamento de dispositi-

vos artificiais, homeoestáticos ou outros, como um aquecimento central, 

os sistemas que regulam a abertura e o encerramento das comportas de 

uma barragem, etc.”

A “pictografia”, estudo da linguagem pictográfica, inscreve-se no âmbito da 

sinalética e de outros suportes de design de informação. Karl-Heinz Krug 

(Krug, s.d.), citado por Bessa (2005) define pictografia como: “um sistema 

de comunicação (...) que cria a possibilidade de compreensão graças a sim-
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ples signos gráficos, a símbolos de imagens que - ao contrário da palavra 

falada ou escrita não conhece praticamente nenhuma barreira nacional.”20

É nos locais de circulação transcultural como estações de caminhos de fer-

ro, aeroportos ou eventos internacionais que são usados com maior fre-

quência os sistemas de pictogramas, pois estes são locais de convergência 

de diferentes línguas e culturas. Este tipo de comunicação predominan-

temente não verbal tem vindo a aumentar a larga escala. Adrian Frutiger 

(1981 [1978], p. 272), refere até que “a informação por meio de signos 

pictóricos tem levado nas últimas décadas uma transformação dos hábitos 

de leitura da população.”21

Este problema da comunicação em larga escala para massas de diferentes 

culturas tem interessado uma série de designers, arquitectos e teóricos 

da comunicação. Martin Krampen (1965 e 2007), foi um dos autores que 

teve esta preocupação da comunicação através de imagens e símbolos. 

No seu livro de 2007 (p. 9) afirma que “as línguas nacionais tornaram-

se numa barreira de linguagem” e questiona se “as imagens visuais po-

dem transpor essas barreiras de comunicação e substituir as línguas.”22 

Refere-se também à problemática das características formais da comuni-

cação, afirmando que “uma comparação entre a sintaxe da linguagem e a 

sintaxe da figura mostra estruturas semelhantes. No entanto a capacidade 

de fazer depoimentos sobre tudo no mundo assenta no facto de as frases 

serem constituídas por um substantivo (nome) e um predicado (verbo). 

As figuras possuem um sujeito figurativo e podem também, como na lin-

guagem verbal, mostrar uma acção, mas para isso será necessário recorrer 

à animação (movimento).”23

Ao levantar-se a questão acerca do valor relativo da linguagem verbal, quan-

do comparada com a linguagem pictográfica, Krampen et al (2007, p. 33), 

referem que “a resposta será favorável à linguagem verbal, pois esta inclui 

para além dos objectos do campo semântico os não-objectos. No entanto, a 

vantagem da linguagem verbal termina onde as variadas línguas e idiomas 

se tornam numa barreira de comunicação. Feiras Mundiais, Exposições 

Internacionais, Jogos Olímpicos, estações de comboio, aeroportos, mos-

tram-nos que figuras (pictogramas) entendidas internacionalmente são 

bastante superiores.”24

Martin Krampen, no ano de 1965 (p. 3) no seu artigo para a Design Quarter-

ly, afirmou que “dependemos fortemente de símbolos para nos guiar no 

nosso dia-a-dia. No nosso quotidiano, as sugestões visuais como sinais 

de trânsito, publicidade, cinema e televisão são as marcas evidentes da 

comunicação visual. Nós confiamos nos sinais e seguimo-los sem hesitar. 

Mas se todos os sinais e símbolos que se atravessam na nossa frente todos 

20 Tema a desenvolver nesta 
Parte, no Capítulo 4: Pictografia.

21 “La información por medio de 
signos pictóricos ha llevado en las 
últimas décadas a una 
transformación de los hábitos de 
lectura de la población.” 
In FRUTIGER, A. (1981 [1978]) 
Signos, símblos, marcas, señales, 
Barcelona, Gustavo Gilli, p. 272.

22 “National languages become 
language barriers. (…) Can Pictures 
rise above these barriers and replace 
languages?” in KRAMPEN, M., 
GOTTE, M. & KNEIDL, M. (2007) 
The World of Signs. Communica-
tion by Pictographs, Ludwigsburg, 
Avedition, p. 9.

23 “A comparison of the syntax of 
language and picture shows similar 
structures. However the ability to 
make statements about everything 
in the world rests on the fact that 
phrases consist of a phrase subject 
(substantive) and a predicate (verb). 
Pictures possess a picture subject and 
can also, just as the language with 
the verb, show a picture action, but 
for this, pictures require animation.” 
In Ibid.

24 “The question concerning the 
value of language in relation to 
pictures can be decided in favour of 
language because it includes, beyond 
the object’s semantic field, also 
that of non-objects. However, the 
advantage of language ends where 
national language becomes a barrier 
of communication. World fairs, 
Olympics, train and air travel show 
that in international understanding 
pictures can be superior.” In Ibid, 
p. 33.
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os dias servem para nos guiar e para nos informar eles têm de ser claros e 

inequívocos para todos nós. A comunicação gráfica eficaz não deve deixar 

espaço para interpretações díspares. A sua função é passar uma mensa-

gem da forma mais segura e directa. Assim, neste tipo de comunicação, a 

aplicação de sinais e símbolos tornou-se cada vez mais importante. Para 

os Jogos Olímpicos de Tóquio, ocorridos recentemente, um vocabulário 

pictográfico foi criado para indicar eventos e serviços.”25 A demonstra-

ção de que este problema de comunicação continua premente pode ser 

confirmada no facto de Krampen ter dissertado sobre este tema durante 

décadas, publicando o seu último livro sobre o tema no ano de 2007. 

Krampen foi contemporâneo do sociólogo e economista austríaco Otto 

Neurath, fundador Museu da Sociedade e Economia de Viena em 192426, e 

deu um especial destaque ao trabalho por ele desenvolvido, referindo que 

“Neurath juntamente com os seus colaboradores tinha a tarefa de infor-

mar o povo sobre os problemas sociais e económicos. Esta informação era 

veiculada de acordo com o que ele chamou de “Método de Viena” através 

de estatísticas usando apenas figuras. Estas figuras estatísticas eram com-

postas por pictogramas de figuras humanas ou objectos, relacionando-se 

com unidades estatísticas que podiam ser multiplicadas de acordo com 

a informação que se queria transmitir. Um pictograma de figura huma-

na podia representar por exemplo 1000 trabalhadores e um pictograma 

de um carro 500 automóveis. As figuras estatísticas de Otto Neurath fo-

ram usadas para documentar o crescimento ou a recessão de medidas de 

produção”27 (2007, pp. 22-23), reforçando assim a importância da comu-

nicação através de signos visuais em detrimento dos verbais.

Num panorama mais actual, Erik Spiekermann, designer de informação e 

designer de tipos de letra, num artigo de 2002 para o AIGA Jounal of In-

formation Design, refere que o design de informação deveria ser apelida-

do de ‘ansiedade de informação’, pois todos nós sofremos com a falta de 

informação ou com excesso de informação e o excesso torna-a defeituo-

sa, pois “somos constantemente bombardeados com mensagens, todas 

a tentar fazer-nos olhar, a fazer-nos ouvir, a fazer-nos reagir. A forma 

como interpretamos uma mensagem pode até ser um caso de vida ou de 

morte. A diferença entre sobrevivência e desastre pode ser tão simples 

como encontrar o sinal de saída. Há claramente uma necessidade gritante 

por design de informação no mundo actual.”28 Spiekermann (2002, p.1) 

define a função do designer de informação como uma das mais importan-

tes no seio da actividade projectual, dizendo que quando as coisas tendem 

a complicar-se, quando os ambientes desafiam o senso comum, alguém 

tem que intervir. É aqui que o designer de informação entra na equação, 

25 “We strongly depend on a complex 
of symbols in the conduct of daily 
life. In our midst are the visual cues 
of traffic signs, advertising, film and 
television -the insignia and media of 
visual communication. We trust signs 
and follow the arrow unhesitatingly. 
But if these signs and symbols are to 
guide and inform, they must be clear 
and unequivocal for all. Effective 
graphic communication should leave 
no room for different interpretations. 
Its function is to communicate a  
message in the most effective, direct 
way. Thus in graphic  
communication, the application 
of signs and symbols has become 
increasingly important. For example, 
universally understood symbols have 
been developed for such purposes as 
traffic regulations. For the recent 
Tokyo Olympics a pictographic 
vocabulary was designed to indicate 
events and services.” 
In KRAMPEN, M. (1965) Signs 
and Symbols in Graphic Com-
munication. Design Quarterly, 62, 
31, p. 3.

26 Ver Parte 02: Estado da 
Questão, 3. Pictografia, 3.3 Otto 
Neurath e o Movimento Isotype.

27“(…) Neurath and his co-workers 
(…) had the task of informing people 
about social and economical  
problems. This information was 
conveyed according to what was 
called the “Vienna Method” by picture 
statistics. A picture statistics was put 
together by pictographs of human 
figures or objects. They served as 
statistical units, which could be 
 multiplied according to the  
information to be transmitted. One 
pictograph of a human figure could 
represent, for instance, 1000 workers; 
one pictograph of a car, 500  
automobiles. Picture statistics were 
used to document growth or recession 
of production of groups.” In 
KRAMPEN, M., GOTTE, M. & 
KNEIDL, M. (2007)  
The World of Signs. Communication 
by Pictographs, Ludwigsburg, 
Avedition, pp. 22-23.

28 “We’re constantly bombarded by 
messages, all trying to make us look, 
to make us listen, to make us react. 
(…) How you interpret some infor-
mation could even be a matter of 
life or death. The difference between 
being a survivor and a casualty may 
be as simple as finding the “Way 
Out” sign. Clearly, there’s a crying 
need for information design in our 
modern world.” In 
SPIEKERMANN, E. (2002) 
Information Design. CLEAR: AIGA 
Journal of Information Design New 
York, p. 1.
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pois está apto a traduzir uma mensagem de uma linguagem para outra de 

forma a chegar a toda a gente. O design de informação é muito mais um 

processo que outra coisa qualquer. E o considerado ‘bom’ design de in-

formação deve comunicar convencendo-nos e não intimidando-nos de 

forma a obedecermos a uma indicação, ordem ou proibição.

Já Gerlinde Schuller, designer de informação holandês, centra a sua acti-

vidade profissional no exercício do projecto, o que o levou ao enunciado 

de uma definição de design de informação que é, na nossa opinião, muito 

clara e completa. Num artigo de 2007 (pp. 1-2) para o AIGA Jounal of In-

formation Design, Schuller afirma que “o design de informação é apenas 

explicado em três línguas na Wikipedia. O termo não está ainda listado 

na Encyclopaedia Britannica. Este facto mostra que a disciplina está ainda 

longe de se afirmar como tal.”29 Apesar desta indefinição ou dificuldade 

de afirmação enquanto disciplina autónoma, o autor refere que o “de-

sign de informação foca-se na eficácia de um design gráfico de conjuntos 

complexos de informação empregando uma abordagem interdisciplinar. 

O crescimento rápido de dados complexos no nosso quotidiano nas últi-

mas décadas levou a que o design de informação acabasse por se destacar 

no campo da comunicação visual como uma disciplina específica com os 

seus próprios caminhos de estudo, práticos e teóricos.”30 Ou seja, o de-

sign de informação enquanto disciplina própria e autónoma ainda não 

atingiu a maturidade suficiente, pois apesar de se destacar já das restantes 

no campo da comunicação visual ainda não se afirmou enquanto tal.

Gerlinde Schuller faz uma divisão das competências do design de infor-

mação em complexidade, interdisciplinaridade e experimentação. No 

que diz respeito à complexidade, o design de informação pode assim ser 

visto como a transferência de dados complexos para uma representação 

bidimensional, com o objectivo de comunicar, documentar ou preservar 

conhecimento. Lida com a relação entre factos, de modo a tornar as suas 

inter-relações compreensíveis, oferecendo informação de forma trans-

parente, eliminado a incerteza. A criação de “significados de informação 

complexa” é uma tarefa que obriga os designers de informação a uma 

abordagem sistemática ao projecto, combinando elementos analíticos, 

editoriais e gráficos (Schuller, 2007). O mesmo autor continua, referin-

do-se à interdisciplinaridade, que o design de informação envolve uma 

atitude interdisciplinar, pois as últimas pessoas que influenciaram este 

território ou vieram de outra áreas ou cooperaram com outras disciplinas 

de modo a usar os seus métodos e técnicas de pensamento e abordagem. 

Acabando até por se inventar novos métodos de representação visual. Esta 

29 “Information design is explained 
in only three languages in  
Wikipedia. The term is not even listed 
in Encyclopaedia Britannica. This 
shows that the discipline is still far 
from having established itself.” In 
SCHULLER, G. (2007)  
Information Design = Complexity 
+ Interdisciplinarity +  
Experiment. Ibid, pp. 1-2.

30 “Information design focuses on 
the efficient graphic design of  
complex sets of information 
employing an interdisciplinary 
approach. The rapidly increasing 
complexity of data from our everyday 
lives has in the past decades led to 
information design distinguishing 
itself in the broad field of visual  
communication as a specific  
discipline with its own courses of 
study, practitioners and  
theoreticians.” in Ibid. 
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afirmação pode ser comprovada com o contributo de Otto Neurath, que 

desenvolveu uma nova forma de apresentar informação visual na primei-

ra metade do século XX31. Este conceito de interdisciplinaridade é refor-

çado quando Schuller (2007) afirma que o design de informação combina 

valências do design gráfico, 3D, digital media, ciências cognitivas, teoria 

da informação e ciências culturais. A interdisciplinaridade é a síntese de 

diferentes aspectos parciais e não a justaposição dos mesmos. A discipli-

na tem as suas raízes, entre outras, na teoria da informação e na psicologia 

da percepção e é por tudo isto uma combinação de investigação e design. 

De acordo com Shuller, o design de informação engloba uma terceira 

competência (a par da complexidade e da interdisciplinaridade), a expe-

rimentação. “Arquétipos técnicos e gráficos são uma parte importante do 

reportório do design; somados à necessidade de uma clara objectividade, 

são muitas vezes indispensáveis na definição de soluções de design de in-

formação. No entanto, é frequente que em alguns casos a representação 

das soluções seja um tanto ou quanto subjectiva e os referidos arquétipos 

não atinjam o seu propósito. Não há uma fórmula para o ‘bom design de 

informação’. Muitas tarefas pedem novos conceitos e novas soluções grá-

ficas, porque a quantidade de informação no nosso quotidiano aumenta e 

altera-se de forma constante.”32 (Schuller, 2007, p. 2).

No nosso entender o design de informação pode ser definido como uma das 

áreas do campo do design que tem como objectivo criar objectos de co-

municação, focando-se na transmissão de mensagens através de mapas 

informativos e estatísticos, como tabelas, diagramas ou cartogramas as-

sim como através de objectos de sinalização e sinalética, incluindo a pic-

tografia e iconografia e os variados tipos de símbolos gráficos. 

Terry Irwin, designer e professor de design, clarifica-nos também o que é o 

design de informação e para que serve, quem o faz, para quem e como deve 

fazer-se. Irwin no seu artigo de 2002 para o AIGA Jounal of Information De-

sign, afirma que, “o design de informação envolve o design de sistemas 

de sinalização, formulários, tabelas, quiosques de informação, horários, 

anuários, catálogos de produtos e todo o tipo de outras ‘coisas’.”33 Refe-

re também que decidiu perguntar a vários colegas designers, incluindo 

o seu associado do atelier Meta Design, Erik Spiekermann, obtendo di-

ferentes respostas. Mas, segundo Irwin (2002, p. 1), algumas palavras 

chave eram coincidentes nas respostas. Palavras como “útil, informativo, 

ajuda, puro, poderoso, acessível, inclusivo, ubíquo,  funcional e ‘cheio de 

significado’.”34 Neste mesmo artigo (2007, p. 2), o autor enumera uma lis-

ta de competências que um designer de informação deve possuir. Destas 

destacamos as seguintes: “deve pensar de forma inovadora e sistemática, 

31 Ver nesta Parte o Capítulo 4. 
Pictografia, 4.3 Otto Neurath e o 
Movimento Isotype

32 “Technical and graphic 
standards are an important part 
of information design’s repertory. 
In addition to claiming absolute 
objectivity, they are often  
indispensable for applied  
information design solutions.  
However, it is frequently the case 
that a subjective bias of information 
design representations cannot be 
avoided and that standard models 
at times do not achieve their purpose. 
There is no formula for good  
Information design. Many tasks 
ask for new concepts and graphic 
solutions, because the amount of 
information in our daily lives is 
constantly increasing and  
incessantly changing its structure.” 
In SCHULLER, G. (2007)  
Information Design = Complexity 
+ Interdisciplinarity + Experi-
ment. CLEAR: AIGA Journal of 
Information Design New York, p. 2.

33 We know it involves the design 
of things such as signage systems, 
forms, (…) maps, schedules and 
timetables, manuals, product 
catalogs and all that type of ‘stuff’. 
In IRWIN, T. (2002) Information 
Design: What is and Who does it? 
Ibid.

34 “Words such as: Useful, 
Informative, Helpful, Pure, Powerful, 
Accessible, Inclusive, Ubiquitous, 
Meaningful, Functional.” In Ibid, 
p. 2.
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deve ter um kwow-how acima da média sobre o âmbito em que trabalha, 

deve estar familiarizado com as capacidades humanas de comunicação 

com especial atenção à percepção, cognição e respostas multi-senso-

riais e deve acima de tudo dar forma à informação de modo atractivo e 

funcional.”35

Os designers de informação são profissionais que devem agrupar todas es-

tas competências e talentos de qualquer designer, combiná-los com rigor 

e com aptidão matemática ou científica para resolver problemas, estimu-

lando ainda curiosidade e a vontade de pesquisar e investigar próprios de 

um jovem estudante (Irwin, 2002).

À data do artigo de Schuller para para o AIGA Jounal of Information Design 

(2007, p. 2), o autor defende que, nesta área, “a investigação experimen-

tal é negligenciada e vista com desapreço. Até agora (2007) apenas a in-

vestigação aplicada se estabeleceu no design de informação, um tipo de 

investigação com uma visão puramente comercial, de forma a resolver 

problemas técnicos e demasiado específicos.”36 (Schuller, 2007).

Gerlinde Schuller (2007, p. 2) afirma ainda, em tom de conclusão, que a 

“prática do design de informação implica ver o mundo através de um 

filtro especial, ‘desconstruindo-o’ com uma curiosidade analítica, para 

que então o voltemos a ‘construir’ de forma simplificada com precisão 

e detalhe.”37

Segundo Terry Irwin (2002), há ainda uma outra característica que apesar 

de não ser requisito é certamente uma característica que os designers de 

informação apresentam, que é o desejo de ajudar pessoas. São os heróis 

não reconhecidos desta profissão (Irwin, 2002). 

Acreditamos assim, ter aqui um incentivo no sentido de sistematizar méto-

dos e procedimentos de criação de sistemas pictográficos.

2.2 COMUNICAR ATRAVÉS DE SIGNOS
O designer de informação é, como vimos e segundo Irwin (2002), o “herói 

não reconhecido” que opera, cria ou manipula os signos, comunicando 

através dos mesmos.

Estes signos aqui referidos, podem ser divididos, de acordo com Umberto 

Eco (1981 [1973], p. 15), em dois grupos, “os que não são emitidos inten-

cionalmente e que constituem por assim dizer acontecimentos naturais 

que nós usamos para reconhecer alguma coisa ou inferir a sua existên-

cia, (...) e nos ‘artificiais’ que são, pelo contrário, estabelecidos conven-

35 An information designer: must 
be able to think both innovatively 
and systematically, must be highly 
knowledgeable about the subject area 
they are working in, (…) must be 
familiar with human  
communication capabilities with 
regard to perception, cognitive  
processing and multi-sensory res-
ponses, (…) must be able to give form 
to information that is both attractive 
and functional, (…).” In Ibid.

36 “Experimental research is 
neglected or even frowned upon. (…)
Until now, only applied research has 
become established in Information 
design, a functional research that 
in view of a business application 
attempts to solve specific, often  
technical, problems.”  
In SCHULLER, G. (2007)  
Information Design = Complexity 
+ Interdisciplinarity +  
Experiment. Ibid. 

37 “To practice Information design 
implies viewing the world through 
a special filter, disassembling it 
with analytical curiosity, to then 
assemble it again in a simplified 
way and with a feeling for precision 
and detail.In Ibid.
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cionalmente por seres humanos para comunicar com seres humanos”. 

Esta investigação trata claramente deste segundo grupo, dos “artificiais”, 

como iremos ver já de seguida.

Segundo o mesmo autor, um signo pode ser definido como “um gesto com 

o qual se quer comunicar ou exprimir alguma coisa, como uma ordem, 

um desejo ou outra coisa do género. Qualquer expressão gráfica, ponto, 

linha, recta, curva, etc. Convenientemente assumida como represen-

tando um objecto abstracto, tais como números, fórmulas químicas, 

expressões algébricas, operações lógicas, etc.” O facto de os pictogra-

mas serem considerados signos “artificiais” justifica-se pela definição 

de Eco (1981 [1973], p. 14) segundo a qual um signo “artificial” será 

um “qualquer processo visual que reproduza objectos concretos, como 

o desenho de um animal para comunicar o objecto ou conceitos cor-

respondentes”. Estes ditos signos “artificiais” são, assim, elementos 

gráficos criados convencionalmente para um fim específico, de modo a 

representar algo com o objectivo de passar uma mensagem. No enten-

der de Eco (1981 [1973], p. 14), estes signos são um “símbolo, entidade 

figurativa ou objectual que representa por convenção ou por causa das 

suas características formais um valor, um acontecimento, uma meta, 

etc. Como a cruz, a Foice, o Martelo, a Caveira.”

Existem no campo da semiótica, afirma John Fiske (2004 [1993], p. 70), 

três grandes grupos de signos, cuja definição nos é fundamental consi-

derar: símbolos, ícones e índices38. “Nos ícones o signo assemelha-se, de 

algum modo, ao seu objecto, parece-se ou soa como ele. Num índice há 

uma ligação directa entre o signo e o seu objecto: os dois estão realmen-

te ligados. Num símbolo não existe ligação ou semelhança entre signo e 

objecto: um símbolo comunica apenas porque as pessoas concordam que 

ele deve representar aquilo que representa. Uma fotografia é um ícone, o 

fumo é índice de fogo e a palavra é um símbolo.”

Martin Krampen et al, no seu livro de 2007 “The World of Signs. Communica-

tion by Pictographs”, citando Chomsky, reforça esta relação entre a linguís-

tica (Figura 5) e aquilo que nós visualizamos depois de ouvir uma deter-

minada frase, dizendo que “os componentes da linguagem são as frases, 

que têm como função fazer afirmações sobre coisas e acontecimentos. A 

afirmação ‘O homem atira’, consiste na soma entre o sujeito ‘homem’ e o 

verbo ou comentário ‘atira’. A estrutura sintáctica da linguagem é hierár-

quica conforme os exemplos apresentados:

 o homem atira ... a bola.

 O homem atira ... qualquer coisa.

 O homem ... age.”39 (Krampen et al, 2007, p.14)(Figura 5)

38 As definições do campo dos 
chamados Símbolos Gráficos, 
onde se inserem os pictogramas, 
objecto de estudo desta tese, 
serão esclarecidas na nesta Parte, 
no Capítulo 4: Pictografia, 4.1 
Pictogramas. 

39 “According to Chomsky (1957), 
the components of language are 
phrases that have the function of 
making statements about things. 
(…) The statement, ‘the man throws’ 
consists of the subject (noun phrase 
or topic) ‘man’ + the predicate (verb 
phrase or comment) ‘throws’. (…) 
The syntactical structure of language 
is hierarchical as the following 
example shows:
The man throws --- a ball
The man throws --- something
The man ------------ acts”
In KRAMPEN, M., GOTTE, M. & 
KNEIDL, M. (2007) The World of 
Signs. Communication by Picto-
graphs, Ludwigsburg, Avedition, 
p. 14.
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Percebemos através de variados autores que os pictogramas se inserem 

no grupo dos ícones ou dos símbolos gráficos. Pois, segundo Krampen 

(1965, p. 10), “os pictogramas são símbolos gráficos. Os sinais represen-

tam sempre alguma coisa. Os pictogramas são símbolos gráficos que re-

presentam objectos do mundo visual. Os logogramas como inscrições e 

notas escritas, são sinais gráficos que representam vocalizações e sons do 

mundo acústico. Por figuras não se pretende que estas se relacionem com 

‘decorações artísticas na parede’ de uma habitação ou de um museu, mas 

sim que descrevam objectos através de sinais. Os pictogramas não podem 

ser nada mais que essas descrições: símbolos que representam objectos 

do mundo visual.”40

Apesar de tal não ser imediatamente relevante para esta investigação, 

Krampen et al. (2007) questionaram se haveria uma forma de organizar 

o universo das imagens. O agrupamento de todas elas em grupos semân-

ticos obrigaria à elaboração de uma “teoria dos objectos visuais”, o que 

permitiria um entendimento empírico e um arranjo compreensivo do 

mundo, concluindo assim, que as possibilidades de organização são arbi-

trárias e difíceis de memorizar. 

40 “Pictographs are graphic signs. 
Signs always stand for something 
else. Pictographs are graphic signs 
that stand for objects of the visual 
world. Logographs such as  
inscriptions and notes are graphic 
signs that stand for linguistic  
vocalizations or sounds of the  
acoustic world. By pictures we do not 
mean ‘artistic wall decorations’ for 
the home or the museum, but  
‘depictions’ of objects, i.e. signs. 
Pictographs cannot be anything other 
than such depictions – signs that 
stand for objects of the visual world.” 
In KRAMPEN, M. (1965) Signs 
and Symbols in Graphic  
Communication. Design Quarterly, 
62, 31, p. 10.

^
Figura 5
Modelos de comunicação segundo 
Krampen, Gotte e Kneidl (2007).
No primeiro caso um modelo de 
comunicação verbal, no segundo 
o modelo de comunicação através 
de imagens pictográficas.
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2.3 PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
Seja na pictografia ou na linguística, o processo de comunicação é em tudo 

semelhante e pode ser explanado de forma muito simples, embora se 

deva ter em consideração que “a comunicação é uma daquelas activida-

des humanas que todos reconhecem, mas que poucos sabem definir.” 

(Fiske, 2004 [1993], p. 13).

Referindo-se às questões da comunicação, Eco (1973) afirma que estamos 

perante um signo quando, por convenção prévia, um sinal é estabele-

cido por um código como significado. Refere ainda que o destinatário, 

com base no dito código, associa à mensagem como forma significante, 

um significado ou conteúdo da mensagem. Quando o emissor não emite 

intencionalmente e aparece como fonte natural, tem-se um processo de 

significação - ainda que sejam observados os restantes requisitos.

Como vemos, a comunicação envolve obrigatoriamente signos e códigos, em 

que os signos são os artefactos que se referem a algo, ou seja, são constru-

ções significantes e os códigos são os sistemas nos quais os signos se orga-

nizam e que determinam como estes se relacionam (Fiske, 2004 [1993]).

Shannon e Weaver (1948), na sua obra “Mathematical Theory of Communi-

cation”, reforçam a ideia de que a comunicação é muito simplesmente a 

transmissão de mensagens. Estes autores propõem um modelo básico de 

comunicação (Figura 6), no qual esta transmissão de mensagens é descri-

ta como um processo linear.

Analisando este modelo, facilmente percebemos que a fonte detém todo o 

poder neste processo, pois decide qual a mensagem a enviar. Esta mensa-

gem é depois transformada pelo transmissor, num sinal que é enviado ao 

receptor, através de um canal (Fiske, 2004 [1993]). Fazendo uma analogia 

com a comunicação visual, neste caso particular na comunicação através 

de pictogramas, e na perspectiva de um designer a projectar um sistema 

pictográfico para um evento desportivo olímpico por exemplo, a fonte será 

o Comité Olímpico Internacional, pois é este que decide quais os desportos 

^
Figura 6
O modelo de comunicação de 
Shannon e Weaver, 1948.
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que quer divulgar ou comunicar. Os designers, à semelhança do que definiu 

Otto Neurath, serão os transformadores41, ou no caso do modelo de Shan-

non e Weaver, o transmissor, pois transformam a mensagem verbal numa 

imagem visual através da qual a mensagem é transmitida. A referida ima-

gem visual, o pictograma, é o sinal que é enviado ao público, o receptor. O 

canal será o suporte sobre o qual os pictogramas estão inseridos e visíveis 

para os seus destinatários.

Há no entanto um factor que dificulta o processo de comunicação. O ruído. 

Este factor “é algo que é acrescentado ao sinal, entre a sua transmissão e a 

sua recepção, e que não é pretendido pela fonte.” (Fiske, 2004 [1993], p. 

22) Para o desenvolvimento desta investigação, consideramos que o ruído 

que se conota com o desenvolvimento de sistemas pictográficos é o ruído 

semântico42, isto é, “uma qualquer distorção de significado que ocorre no 

processo de comunicação e que não é pretendido pela fonte, mas que afec-

ta a recepção da mensagem no seu destino.” (Fiske, 2004 [1993], p. 22). 

O ruído semântico, no nosso entender, pode e deve ser controlado pelo de-

signer. O excesso ou o défice de informação de um pictograma dificulta o 

descodificar da mensagem que este se propõe a transmitir. 

2.4 RECORRÊNCIAS FORMAIS PADRONIZADAS 
Questionamos se, para criar sistemas sígnicos de comunicação, com re-

curso às referidas representações do mundo visual (os pictogramas), 

será possível, ou não, enunciar-se regras que deverão ser seguidas para 

a concepção de sistemas pictográficos formalmente coerentes. Para dar 

uma resposta a esta questão, parece-nos evidente abordar a temática da 

utilização de regras ou normas, na padronização e sistematização de de-

terminado tipo de projectos, não só no design gráfico, mas também em 

outras áreas de projecto, nomeadamente a arquitectura.

2.4.1 Grelhas 
O princípio dos sistemas de design gráfico em grelha (do inglês ‘grid’), tal 

como o conhecemos hoje, “foi o resultado de um design gráfico e tipográ-

fico funcional e objectivo desenvolvido primeiramente por Emil Ruder, 

que ensinou na Schule fur Gestaltung em Basileia. Apareceram na segun-

da metade do anos 1940 os primeiros exemplos impressos desenhados 

com recurso a uma grelha.”43 (Rathgeb, 2006, p. 78).

41 Ver nesta Parte o Capítulo 4. 
Pictografia, 4.2 Otto Neurath e o 
Movimento Isotype

42 Para clarificar as  
diferenças entre semântica. 
sintaxe e pragmática ver mais 
adiante nesta Parte, no Capítulo 
3: Linguística, 3.1: Charles Morris 
e as três dimensões do processo 
sígnico

43 “The principle of a grid system as 
we know it today was a result of a 
functional and objective typography 
and graphic design first developed by 
Emil Ruder, who taught at the Schule 
für Gestaltung in Basel. The second 
half of the 1940’s brought the first 
examples of printed matter designed 
with the aid of a grid.”  
In RATHGEB, M. (2006) Otl 
Aicher, New York, Phaidon Press 
Inc, p. 78.
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O livro de Josef Muller-Brockmann “The Graphic Designer and His Design 

Problems”, de 1961, foi o primeiro a abordar esta metodologia através de 

palavras e imagens. A ‘grelha’ foi uma prática adoptada na Schule fur Ges-

taltung de Basileia porque era vista como expressão de um espírito pro-

fissional no qual o trabalho de um designer deveria ser claramente inte-

ligível, objectivo e funcional. Quase como uma mistura do pensamento 

matemático com uma enorme qualidade estética (Rathgeb, 2006). 

Estas características, combinadas com o pragmatismo de Otl Aicher e com 

as qualidades de aplicabilidade das grelhas, foram uma preciosa ajuda na 

definição do sistema de comunicação dos Jogos Olímpicos de Munique 

em 1972, como veremos mais adiante.44

A tensão entre caos e ordem, e as suas ansiedades que lhe são concomitan-

tes, estão presentes em toda a actividade humana e não apenas no design. 

A grelha providencia-nos uma estrutura onde o designer pode organizar o 

“caos”, ou seja os inúmeros elementos com os quais se propõe projectar. 

Em suma, os designers de comunicação necessitam organizar e ordenar 

os seus pensamentos em termos visuais, e a grelha é um dispositivo que 

permite definir a medida quantitativa exacta de cada elemento formal de 

cada objecto, seja ele um livro, um logótipo, um poster ou um pictograma 

(Roberts, 2005). 

Qualquer tentativa de comunicação, equacionando mesmo as mais subli-

minares, tem ou deveria ter um contexto psicológico e uma intenção. 

Esta afirmação leva-nos a uma questão: “enquanto ferramenta de de-

sign, como poderá a grelha em simultâneo condicionar e facilitar a co-

municação de ideias e sentimentos que estão por detrás da escolha do 

designer?”45 (Roberts, 2005, p. 77).

Wim Crouwel, reconhecido designer, e contemporâneo de Otl Aicher, in-

fluenciado pelo trabalho e ensinamento de designers suíços como Emil 

Ruder, Armin Hoffman e Josef Muller-Brockmann, afirma, referindo-se 

ao uso metodológico da grelha em design de comunicação que “nunca con-

segui trabalhar ‘apenas com o olhar’ como um pintor, sempre calculei as 

coisas. Tenho que ter as minhas linhas base antes de trazer para uma pá-

gina nem que seja apenas uma só letra. (...) O meu interesse na estrutu-

ra é também estético. As grelhas combinam a exequibilidade com a beleza 

minimalista.”46 (Roberts, 2005, p. 81). Apesar de esta afirmação de Crouwel 

ter sido proferida no contexto do design editorial, ela aplica-se na perfei-

ção ao universo de estudo desta dissertação, pois, no nosso entender, na 

definição dos sistemas de pictogramas, a grelha é constituída por um con-

junto de linhas base que nos ajudam a combinar a funcionalidade e a har-

monia formal de um pictograma. Embora seja céptico no que diz respeito ao  

44 Ver Parte 03: Casos de Estudo e 
Investigação Activa.

45 “This leads to questions about 
how the grid, as a tool, might both 
fetter and facilitate the communica-
tion of the ideas and feelings behind 
the designer’s choice.” In ROBERTS, 
L. (2005) The Designer and the 
Grid, Mies, Rotovision, p. 77.

46 “I could never work all by eye like 
a painter, I was always calculating 
things. I have to have my basic lines 
before I bring a letter onto a page. 
(…) My interest in structure is also 
an aesthetic one. Grids combine the 
practical with a minimal beauty.” 
In Ibid, p. 81.
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design auto-expressivo, Crouwel acredita na experimentação, até mesmo 

na experimentação como resposta às novas tecnologias. Vistas neste con-

texto, as grelhas podem ser consideradas um meio de alcançar a perfeição 

num objecto de design, assumindo um carácter de apoio à expansão criativa 

e não o de controlo e limitação. (Roberts, 2005).

Peter Gill, designer inglês, partilha da mesma opinião de Crouwel, pois 

afirma que “uma estrutura assente numa grelha é um mecanismo de su-

porte que pode ser usado para organizar e ligar os vários elementos de um 

‘design’ num sistema. (...) O uso de uma estrutura geométrica no proces-

so de design satisfaz uma profunda necessidade de encontrar a ordem e as 

relações certas entre os elementos.”47 (Roberts, 2005, p. 98).

2.4.2 Padrão em grelha 
Exemplos de práticas de projecto padronizadas podem ser encontradas tan-

to no design gráfico48 como na arquitectura. Exemplo disso é o descrito 

numa obra de Tzonis, Lefaivre, e Bilodeau, publicada no ano de 1983: “El 

Clasicismo en Arquitectura. La poética del orden”. Estes autores explicam 

que “uma obra clássica de arquitectura é um mundo dentro de outro mun-

do. Está separada do seu contorno pelas suas partes constituintes pela de-

marcação dos seus limites. Contrastando com a que a rodeia é ‘completa’ e 

‘total’, tem ‘unidade’. Estas noções de completo, total e unidade, são o le-

gado de um pensamento arquitectónico da ‘Prática de Aristóteles’, o pri-

meiro tratado teórico importante sobre a poesia e a tragédia, que continha 

referências a todas as artes, excepto à arquitectura. Talvez devido ao seu 

carácter mais utilitarista. (...) O ‘todo’, segundo Aristóteles, é tripartido: 

tem um ‘princípio’, um ‘meio’ e um ‘fim’. Tem também uma ‘disposição 

ordenada das partes’. Estes dois imperativos, o ‘todo’ e a ‘disposição or-

denada das partes’, constituem o que se denomina por ‘taxis’. (...) A taxis 

é o que marca a descontinuidade entre o objecto artístico e o seu contor-

no. As ‘figuras rítmicas’, a ‘harmonia e o ritmo’, os ‘metros’ considerados 

como ‘moléculas de ritmo’ e a ‘magnitude da ordem’ são também noções 

que se enquadram dentro da ideia de taxis, de acordo com Aristóteles.”49 

(p. 14, 1984 [1983]) Os autores defendem que este é o modo Aristotélico 

de ver a arquitectura (Figuras 7 a 9). 

Estes conceitos transferem-se facilmente da literatura para os princípios 

chave da arquitectura. A organização tripartida separava o esquema global 

dos edifícios (secção, planta e vista frontal ou alçado) em três unidades su-

bordinadas. O ritmo, a harmonia e a medida (métrica) eram recursos po-

éticos pelos quais a forma corpórea dos edifícios era controlada de modo 

47 A grid structure is a good support 
mechanism which can be used to 
organize and connect the various 
elements within a design into one 
system (…) Utilizing geometry and 
structure in the design process  
satisfies a deep need in me for  
finding order and the right  
relationship between items.”  
In Ibid, p. 98.

48 Ver Parte 03: Casos de Estudo e 
Investigação Activa

49 “Una obra clásica de arquitectura 
es un mundo dentro del mundo. 
Está separada de su entorno por lo 
preciso de sus partes constituyentes 
y por la fuerte demarcación de sus 
límites. En contraste con lo que la 
rodea es ‘completa y total’, tiene 
‘unidad’. Estas nociones – completo, 
total, unidad – llegan de nuevo 
al pensamiento arquitectónico de 
da Poética de Aristóteles, el primer 
tratado teórico importante sobre la 
poesía y la tragedia, que  contenía 
muchas referencias a l mayor parte 
de las otras artes. La arquitectura 
está claramente ausente del libro, 
probablemente debido a sus  
características fuertemente 
utilitaristas. (…) El ‘todo’ según 
Aristóteles, es ‘tripartido’: tiene ‘un  
principio, un intermedio y un final’. 
Tiene también ‘una disposición 
ordenada de las partes’. Estos dos 
imperativos generales constituyen lo 
que se denomina ‘taxis’. La taxis es 
lo que marca la discontinuidad entre 
el objeto artístico y su entorno. Las  
‘figuras rítmicas’, ‘la armonía y el 
ritmo’, ‘los metros’,  
considerados como ‘moléculas del 
ritmo’ y ‘la magnitud y el orden’, 
son también nociones que caen 
bajo la idea de taxis de acuerdo 
con Aristóteles.” In TZONIS, A., 
LEFAIVRE, L. & BILODEAU, D. 
(1984 [1983]) El Clasicismo en 
Arquitectura. La Poética del Orden, 
Madrid, Hermann Blume, p. 14.
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<
Figura 7
“Idea dell’architettura,  Scamozzi, 
1615
Fonte: TZONIS, A., LEFAIVRE, L. 
& BILODEAU, D. (1984 [1983]) 
El Clasicismo en Arquitectura. La 
Poética del Orden, Madrid, 
Hermann Blume.

<
Figura 8
“Précis des leçons d’architecture”, 
Durand, 1819
Fonte: TZONIS, A., LEFAIVRE, L. 
& BILODEAU, D. (1984 [1983]) 
El Clasicismo en Arquitectura. La 
Poética del Orden, Madrid, 
Hermann Blume.

<
Figura 9
“Tutte l’ Ópere”, Serlio, 1619
Fonte: TZONIS, A., LEFAIVRE, L. 
& BILODEAU, D. (1984 [1983]) 
El Clasicismo en Arquitectura. La 
Poética del Orden, Madrid, Her-
mann Blume.
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rigoroso, gerando um outro nível de coerência interna, quase que uma 

entidade separada do resto. A identificação de uma estrutura geradora na 

arquitectura clássica deve partir da ideia aristotélica de ‘taxis’, da referi-

da organização tripartida (Tzonis et al., 1984 [1983]). “E tem sido assim 

desde então. Na nossa análise emprega-se o termo taxis para referirmos a 

grelha de suporte normativo sobre a qual se vão dispor os diversos mem-

bros arquitectónicos. Este suporte normativo é um sistema de linhas, pla-

nos e superfícies reguladoras que garantem que as formas se disponham 

através de regras que aparentemente não são contraditórias.”50 (Tzonis et 

al, 1984 [1983], p. 16).

Observa-se também na obra dos arquitectos gregos Dimitris e Suzana An-

tonakakis, na segunda metade do séc. XX, uma procura por uma “dispo-

sição ordenada das partes”, através de uma abordagem padronizada ao 

projecto de arquitectura. Este casal de projectistas, fundadores do Atelier 

66, formulava os seus projectos de arquitectura com o recurso a sistemas 

modulares assentes em grelhas. Os vários elementos arquitectónicos, in-

cluindo a grelha de construção eram vistos como meios para restaurar a 

“verdadeira ordem das coisas” (Lefaivre e Tzonis, 1985). 

Pode-se constatar esta manifestação nos edifícios neoclássicos situados 

em Piraeus, Napfalion, Syros, Pyrgos e Patras, assim como em Atenas. Le-

faivre e Tzonis (1985) afirmam ainda que Aris Konstantinidis, a par de 

Dimitris e Suzana Antonakakis, também aplicou o padrão em grelha nos 

seus edifícios. Este tipo de abordagem ao projecto observa-se principal-

mente no trabalho do arquitecto Mies van der Rohe (Figuras 10 e 11), 

uma temática basilar da sua forma de pensar, que foi passando aos seus 

seguidores como James Speyer, tendo sido este último professor do casal 

Antonakakis (Lefaivre e Tzonis, 1985).

Em jeito de síntese, referimos que Tzonis e Lefaivre  estudaram o contri-

buto destes arquitectos gregos e identificaram dois princípios de com-

posição diferentes, sendo a grelha um deles. Observa-se assim que estes 

arquitectos demonstram a validade contemporânea do uso da grelha, tal 

como Mies van der Rohe ou Aldo Van Eyck (Lefaivre e Tzonis, 1985).

Encontramos nos referidos exemplos de projectos padronizados em grelha 

uma relação com os projectos de design de informação para os Jogos Olímpi-

cos de Munique e para o Aeroporto de Colónia como veremos mais adiante51.

Observando-se ainda o trabalho dos arquitectos gregos Dimitris e  

Suzana Antonakakis, pode dizer-se que os projectos de padrão em grelha  

encontram-se principalmente em duas características do seu trabalho na  

50 “Y así ha sido entonces. En 
nuestro análisis emplearemos el 
término taxis para referirnos al  
suporte o entramado normativo 
sobre el cual se han de disponer los 
diversos miembros arquitectónicos. 
(…) Este entramado normativo es 
un sistema de líneas, planos ejes 
o superficies límites reguladores 
que garantizan que la materia se 
disponga por medio de leyes que 
aparentemente no sean  
contradictorias.” In Ibid, p.16.

51 Ver Parte 03: Casos de Estudo e 
Investigação Activa

^
Figura 10
Crown Hall, I.I.T. Chicago,  
1952-1956, Mies van der Rohe
Fonte: LEFAIVRE, L. & TZONIS, 
A. (1985) Atelier 66: The Architecture 
of Dimitris and Suzana Antonakakis, 
New York, Rizzoli International 
Publications, Inc.

^
Figura 11
Altes Museum, Berlin, 1823-1830, 
R.F. SchinkelFonte: LEFAIVRE, L. 
& TZONIS, A. (1985) Atelier 66: The 
Architecture of Dimitris and Suzana 
Antonakakis, New York, Rizzoli 
International Publications, Inc.



35 #Parte 01 || Capítulo 2: Enquadramento Teórico da Questão

organização dos elementos estruturantes e na definição das zonas funcio-

nais. (Lefaivre e Tzonis,1985, p.18) Pilares, lajes de pedra, lintéis, entre 

outros, são os elementos estruturantes articulados entre si e ordenados 

numa grelha dimensional. Ao mesmo tempo, eles próprios identificam 

as áreas de vivência do espaço, sobrepondo-se aqui, no entanto à grelha 

padronizada utilizada para o desenho do edifício, pois a organização das 

actividades do quotidiano e os espaços que as recebem adquirem mais 

importância que o desenho de padrões em grelha, porque estão destina-

dos também a reflectir os aspectos sociais, locais, ambientais e funcionais 

(Lefaivre e Tzonis, 1985).

A existência sucessiva de dois sistemas de ordem  não pressupõe que o pa-

drão em grelha fique comprometido, significa talvez que há ao longo do 

projecto alguns ajustes que melhoram a funcionalidade dos espaços. No 

caso do design gráfico, mais propriamente no caso do projecto de sis-

temas de pictogramas, iremos também observar que existem ajustes no 

desenho das formas sobrepondo-se esta necessidade à vontade de não 

quebrar uma regra de desenho padronizado estipulada, de modo a que vi-

sualmente estas fiquem mais adequadas.

2.4.3 Padrão em linha
Também a partir do estudo elaborado por Lefaivre e Tzonis (1985), sobre 

os arquitectos gregos Dimitris Antonakakis, Suzana Antonakakis e Kons-

tantinidis, recolhemos um contributo relevante para esta investigação. 

Para além do descrito no ponto anterior acerca dos métodos de projecto as-

sentes numa estrutura padronizada em grelha, estes projectistas também 

apresentaram uma outra forma de abordagem projectual, o “projecto de 

padrão em linha”. Esta forma de projecto tinha como grande objectivo 

re-humanizar a arquitectura. Desenhar um espaço para cada ocasião com 

a preocupação de uso em vez da definição de espaços de forma arbitrária 

(Lefaivre e Tzonis, 1985, p.15).

Apesar da definição dos espaços do interior de um edifício de forma quase 

modular, o projecto de padrão em linha não assentava de forma rígida 

apenas num corredor ou num caminho que liga dois espaços. À seme-

lhança do projecto de padrão em grelha, este passou a ser um objecto de 

referência cultural. A configuração dos espaços de um edifício obede-

cem a um caminho linear, caminho esse definido pelo projectista. Esse 

caminho onde vai assentar todo o projecto pode ser sugerido pelas cotas 

do terreno ou pelas necessidades do cliente (Lefaivre e Tzonis, 1985).
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Esta configuração linear observa-se também no design de pictogramas.  

Teremos oportunidade de abordar este tama na parte 03 desta dissertação.

A procura pela sistematização e pela estruturação de uma gramática a par-

tir da forma na arquitectura, é também observável no contributo dado 

por Jerzy Wojtowicz e William Fawcet (1986). Estes autores afirmam que 

é possível, através do recurso a uma gramática da forma, regular a utili-

zação de uma geometria no projecto, regendo a disposição dos variados 

elementos em arquitectura. Referem também que a gramática da forma 

nos oferece regras de combinação entre elementos permitindo uma va-

riedade de soluções. A utilização de uma gramática da forma servirá tam-

bém, segundo Wojtowicz e Fawcet para representar as regras de gover-

nação dos componentes dos edifícios. Regulação, geração e governação 

a partir de uma gramática da forma são conceitos que nos interessam no 

desenvolvimento desta investigação, pois será certamente a partir de um 

entendimento destas noções que se conseguirá propor métodos que nos 

permitam ambicionar coerência formal em sistemas de pictogramas. 

 

1.4.4 A problemática da uniformização das formas
A problemática da estruturação formal foi questionada, não só por variados 

designers, mas também por outros autores de áreas transversais ao design. 

Kandinsky (1926), em Ponto, Linha e Plano, clamava por uma gramática 

formal que permitisse transformar os variados modos de expressão num 

modo único de escrita gráfica. Este autor afirmou inclusivamente que 

através de um trabalho puramente metódico se conseguiria estabelecer 

um dicionário de elementos formais que levaria à sistematização de uma 

sintaxe. Esta afirmação relaciona-se com o nosso objectivo, pois também 

nós nesta dissertação pretendemos obter um conjunto de elementos for-

mais através da aplicação de um método nos garanta coerência formal.

A procura por uma gramática de elementos geradores foi desbravada por va-

riados autores que viam nesta gramática um modo de relacionar os diver-

sos elementos formais, uns em teoria outros na prática. Otl Aicher com o 

seu programa de sinalética para os Jogos Olímpicos de Munique em 1972, 

Rudolph Arnheim através da sua obra de 1954 “Art and Visual Perception”e 

Donis Dondis (1973) que escreveu “A Primer of Visual Literacy”, são apenas 

alguns dos exemplos.

Também Abraham Moles (1980), um dos autores incontornáveis da Teoria 

da Informação, afirma que linha, contraste, forma, ângulo, textura e cor 

são todos eles unidades gráficas gramaticais (sintaxe) que nos levarão a 

um vocabulário de sinais.
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Esta procura pela forma e pelos elementos básicos de composição formal 

alcançou o seu expoente máximo, no nosso entender, no trabalho de Otl 

Aicher para os Jogos Olímpicos de Munique, através do recurso a uma 

grelha construtiva e a um vocabulário de elementos geométricos modu-

lares, utilizados como regra de geração formal e de composição, para a 

articulação dos variados atributos formais dos pictogramas. Joan Costa 

(1989) descreve a funcionalidade desta pauta modular como um ponto 

de partida “gestáltico” de articulação entre elementos, regendo as leis de 

ligação e de relação entre as diferentes partes que integram o todo. Este 

autor espanhol identifica uma série de elementos básicos que configuram 

todo o pictograma, desenhados sobre uma grelha que assegura a coerên-

cia entre os pictogramas do sistema, correspondendo à “dimensão sin-

táctica” do programa. 

Para almejar uma boa articulação entre elementos e dimensão sintáctica 

coerente, o designer terá que estar familiarizado com as “teorias da for-

ma”, que ficaram conhecidas como Teorias de Gestalt. O Gestaltismo foi 

uma Escola de Psicologia fundada no século XX, que considerava a orga-

nização como a base de toda a actividade mental. Os factores que determi-

nam o agrupamento visual foram descritos por Max Wertheimer no ano 

de 1923. Na sequência deste autor, outros afirmaram que as formas não 

são percebidas a partir de uma soma de sensações locais, resultantes da 

excitação de pontos individuais da retina. Em vez disso, afirmam que uma 

forma é percepcionada como um gestalt, um todo que é diferente da soma 

das partes. Os psicólogos da Gestalt estabeleceram uma série de leis para 

definir as referidas teorias da forma: lei da clausura, lei da vizinhança, lei 

da semelhança, lei da convexidade, lei do factor residual, lei da boa for-

ma, lei da simetria, lei da boa continuação, lei do destino comum, lei da 

estratificação simples e lei da constância (Gleitman, 1993 [1981]).

Aicher, na sua obra de 1991, disserta também acerca do poder dos elemen-

tos básicos, que para ele eram o quadrado, o círculo e o triângulo, referin-

do que a utilização destes elementos se observa, na tipografia, e noutros 

exemplos de design gráfico, assim como na arte e na arquitectura. Per-

cebe-se através dos escritos deste autor a sua predilecção pela utilização 

de elementos básicos na construção dos seus projectos de design, assim 

como o recurso a uma grelha ortogonal de modo a regrar matematica-

mente todo o processo de configuração formal.

 Também Arnheim (1992 [1954]) reporta para esta problemática da estrutu-

ração formal, levantando uma outra questão muito pertinente para esta in-

vestigação. Este autor utilizou um termo que também nós adoptámos para a 

definição de estrutura do pictograma. Rudolph Arnheim empregou o termo 
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“esqueleto” quando reportava à configuração, dizendo que “as formas ma-

teriais têm no seu interior um esqueleto estrutural, sendo compostas pelos 

seus limites reais criados pelo artista, como as linhas, as massas e os vo-

lumes. Este autor refere que o esqueleto estrutural deriva do seu contorno 

pela lei da simplicidade, ou seja, o esqueleto resultante é a estrutura mais 

simples conseguida a partir da forma dada.” (1992 [1954], p. 85). 

2.5 RESUMO
Podemos considerar, após a leitura deste capítulo, que estamos sujeitos à 

utilização de símbolos para nos orientarmos de modo eficaz (Krampen, 

1965). Estes símbolos que encontramos em grande número nos progra-

mas de sinalética, de acordo com Umberto Eco (1981 [1973]) são de índo-

le “artificial”, pois são estabelecidos em convenção. É pertinente neste 

ponto clarificar as diferenças entre sinalética e sinalização. A sinalética 

pode ser vista como o reforço da imagem pública, ou seja, consiste na 

criação de um programa de comunicação e informação elaborado para um 

fim muito específico. A sinalização adquire características de implemen-

tação mais universal, ou seja é composta por um conjunto de sinais insti-

tuídos normalizados por convenção onde se observa a sua replicação por 

situações típicas, como por exemplo na rede de estradas europeias.

O estudo dos símbolos e da sinalética insere-se no âmbito do Design de 

Informação, disciplina que, para Shuller (2007), ainda não está estabe-

lecida, podendo no entanto afirmar-se que esta área do design consegue, 

através de uma abordagem interdisciplinar, tornar eficaz conjuntos com-

plexos de informação.

Observa-se, nos programas de design, e nomeadamente nos de design de 

informação, a utilização de grelhas de suporte construtivo. Uma inovação 

preconizada por Emil Ruder (1940), professor na Hochschule fur Gestal-

tung em Basileia. A forte utilização das grelhas de construção ou organiza-

ção deve-se ao facto de estas nos providenciarem uma ferramenta para a 

organização dos vários elementos envolvidos num projecto.

A utilização das grelhas de construção não se restringe ao design. Encontra-

mos também antecedentes noutros campos como na arquitectura. Desde 

a arquitectura da antiguidade clássica e com enunciados teóricos contem-

porâneos, projectistas como Dimitris e Suzana Antonakakis, Kosntanti-

nidis e até mesmo Mies van der Rohe usaram as grelhas de construção 

nos seus projectos, tirando partido de estruturas modulares em grelha e 

estruturas padronizadas em linha.
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Atentamos ainda que, a partir das palavras de Arnheim (1992 [1954]), con-

seguimos relacionar a sintaxe com a definição dos limites das formas bá-

sicas através das linhas, das massas e dos volumes e a semântica com a 

definição do esqueleto estrutural. Estas formas básicas para Aicher (1994 

[1991]) seriam o quadrado, o círculo e o triângulo. 
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capítulo 3
LINGUÍSTICA

3.1 CHARLES MORRIS E AS TRÊS 
DIMENSÕES DO PROCESSO SÍGNICO

3.1.1 Charles Morris
Charles W. Morris (1901-1979) filósofo, semiólogo e professor norte-

americano foi o sucessor de Charles Peirce (1839-1914) e de Ferdinand 

de Saussure (1857-1913) na construção de uma nova ciência, a semiótica. 

O modelo teórico de Morris para definir o processo de comunicação 

envolvendo Homem e Signo parece-nos ser aquele que mais se adequa 

a esta investigação, pois parece poder ser aplicado com sucesso tanto 

na linguística como na comunicação através de signos pictográficos. 

Morris formulou um modelo de comportamento dos signos na semiótica, 

distinguindo o seu procedimento e dividindo a semiótica em três 

dimensões: sintaxe, semântica e pragmática. A dimensão sintáctica 

traduz a relação formal entre signos e dentro de cada signo; a dimensão 

semântica refere-se à relação de um signo com o seu significado; a 

dimensão pragmática centra-se na relação entre signos e receptor ou 

intérprete55 (Burdek, 2005)(Figura 12).

55 Ver neste Capítulo: 3.1.3: 
As três dimensões do processo 
sígnico.

^
Figura 12
Modelo teórico de Charles W. 
Morris, segundo Bernhard E. 
Burdek, 2005.
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Morris na sua obra de 1938 “Foundations of the Theory of Signs”, com o intuito 

de defender e reforçar a instituição da semiótica como ciência, afirma 

que apesar de “os signos nunca terem sido estudados tão intensamente, 

por tantas pessoas de tantos pontos de vista, (...) ainda falta uma 

estrutura teórica, simples nas suas linhas gerais, mas suficientemente 

compreensiva para abranger os resultados obtidos de diferentes pontos 

de vista e uni-los num todo consistente.” (Fidalgo, 1998).

Charles Morris foi contemporâneo de Otto Neurath56. Ambos participaram 

no movimento para a unificação das ciências, no seio do designado Círculo 

de Viena. Estes dois, juntamente com Rudolf Carnap57, tentaram elaborar 

uma “Enciclopédia Internacional das Ciências Unificadas” (Lewi, 2006), 

revelando a preocupação da comunicação e da disponibilização” da 

informação a todos os povos e culturas.

3.1.2 Semiótica
A semiótica tem como objectivo estabelecer uma teoria geral dos signos em 

todas as suas formas e manifestações, quer nos animais quer nos homens, 

normais ou patológicas, linguísticas ou não linguísticas, pessoais ou 

sociais. Adquire assim carácter interdisciplinar. Morris 1938 (p. 1) 

referiu que “o homem é o animal que mais recorre ao uso dos signos. 

Outros animais para além dos homens respondem a determinados 

estímulos, como signos de outra natureza, mas estes signos não atingem 

a complexidade e a elaboração que podemos encontrar na linguagem 

humana, na escrita, nas artes, em dispositivos de testes, na diagnose 

médica, e em instrumentos de sinalização”58 e que “o grande interesse 

que esta área desperta é devido em parte à convicção de que os processos 

sígnicos dos níveis superiores (muitas vezes chamados símbolos) são 

de importância fundamental para a compreensão do homem e das suas 

obras.” (1978 [1964], p. 1).

Podemos afirmar que Morris não se preocupou apenas em perceber e 

clarificar a forma como Homem e Signo se relacionavam entre si mas 

também entender o modo como os Signos se relacionavam em grupos, 

formando assim sistemas. Morris (1938, p.1) refere inclusivamente “a 

civilização humana está dependente de signos e de sistemas de signos.”59 

Esta é a primeira razão pela qual definimos as teorias de Morris como 

vector para esta dissertação.

Este autor norte-americano (1938, p. 3) clarifica ainda o modo de 

funcionamento do processo de semiose, ou seja, da relação entre Homem 

e Signo, designando “o processo em que algo funciona como um signo” 

56 Ver nesta Parte Capítulo 3: 
Pictografia, 3.3 Otto Neurtah e o 
Movimento Isotype

57 Rudolf Carnap (1891-1970) 
foi um influente filósofo alemão 
e um dos principais membros do 
Círculo de Viena e um eminente 
defensor do positivismo lógico.
Autor de várias obras das quais 
destacamos: CARNAP, R. (1935) 
Philosophy and Logical Syntax, 
Bristol, Thoemmes. e CARNAP, 
R. (1939) Foundations of Logic and 
Mathematics Chicago, University 
of Chicago Press.

58 “Men are the dominant 
sign-using signals. Animals other 
than man do, of course, respond to 
certain things as signs of something 
else, but such signs do not attain the 
complexity and elaboration which is 
found in human speech, writing, art, 
testing devices, medical diagnosis, 
and signalling instruments. In 
MORRIS, C. (1938) Foundations 
of the Theory of Signs, Chicago, The 
University of Chicago Press, p. 1.

59 Human civilization is dependent 
upon signs and systems of signs.”  
In Ibid.
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pelo termo “semiose”. “Este processo, numa tradição que já vem dos 

gregos, tem sido olhado habitualmente como envolvendo três (ou quatro) 

factores: aquilo que actua como um signo, aquilo a que o signo se refere, 

e o efeito sobre um intérprete em virtude do qual a coisa em questão é um 

signo para esse intérprete.”60

Se tomarmos como exemplo os objectos de estudo desta dissertação, 

os pictogramas, e a sua relação com a sintaxe, a semântica e com a 

pragmática, podemos ilustrar a conceptualização de Morris da seguinte 

forma: um individuo (X) disponibiliza-se a chegar de forma eficaz (I) ao 

court de ténis (D) em virtude do pictograma (S) colocado numa parede do 

complexo olímpico. Neste exemplo, usando os termos de Morris, (X) será 

o Intérprete, (I) será o Interpretante, (D) o Designata ou Designatum, (S) o 

Signo e (V) o Veículo Sígnico) (Figura 13) .  

Segundo Morris (1938, p. 4) “o modo mais eficaz para caracterizar um signo 

é o seguinte: S é um signo de D para I na medida em que I se dá conta de D 

em virtude da presença de S. Assim, na semiose, alguma coisa dá-se conta 

de uma outra coisa mediante uma terceira. Consequentemente, a semiose 

é um dar-se-conta-de-mediado. Os mediadores são os veículos sígnicos; 

os dar-se-conta-de são os interpretantes; os agentes do processo são os 

intérpretes; aquilo de que se dá conta são os designata.”61 Ou seja, Signos que 

se referem ao mesmo objecto não necessitam de ter os mesmos designata, 

dado que aquilo de que se dá conta no objecto pode diferir para vários 

intérpretes. Morris refere que para um dado signo, cada intérprete poderá 

dar-se conta de objectos diferentes; isto é diferentes pessoas podem 

‘entender’ mensagens diversas numa mesma imagem, o que não significa 

60 “The process in which something 
functions as a sign may be called 
semiosis. This process, in a tradition 
which goes back to the Greeks, 
has commonly been regarded as 
involving three (or four) factors: that 
which acts as a sign, that which 
the sign refers to, and that effect on 
some interpreter in virtue of which 
the thing in question is a sign to that 
interpreter.” In Ibid, p. 3.

61 “The most effective 
characterization of a sign is the 
following: S is a sign of D for I to the 
degree that I takes account of D in 
virtue of the presence of S. Thus in 
semiosis something takes account 
of something else mediately, i.e., 
by means of a third something. 
Semiosis is accordingly a mediated-
taking-acount-of. The mediators are 
sign vehicles; the takings-acount-of 
are interpretants; the agents of the 
process are interpreters; what is 
taken account of are designata.” In 
Ibid, p. 4.

>
Figura 13
Modelo original explicativo do 
processo de Semiose
A análise deste processo apura 
quatro factores: o veículo sígnico 
— aquilo que actua como um 
signo, o designatum — aquilo 
a que o signo se refere, o 
interpretante — o efeito sobre 
alguém em virtude do qual a coisa 
em questão é um signo para esse 
alguém, o intérprete — o alguém.
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que imagens diferentes possam ter um mesmo significado. O autor afirma 

sim, que o interpretante não é algo dependente do signo de um modo 

exclusivo e unívoco, mas sim construído com a intervenção do intérprete.

 António Fidalgo (1998), especialista em semiótica, declara que “só 

existe veículo sígnico se houver um designatum e um interpretante 

correspondentes; e o mesmo vale para estes dois últimos factores: a 

existência de um deles implica a existência dos outros. Isto tem o seguinte 

corolário, que é da maior importância: a semiótica não estuda quaisquer 

objectos específicos, mas todos os objectos desde que participem num 

processo de semiose.”

Concluindo, a semiose é o processo em que algo funciona como um signo. 

A análise deste processo apura quatro factores: o veículo sígnico — aquilo 

que actua como um signo; o designatum — aquilo a que o signo se refere; o 

interpretante — o efeito sobre alguém em virtude do qual a coisa em questão 

é um signo para esse alguém; o intérprete — o alguém (Fidalgo, 1998).

3.1.3 As três dimensões do processo sígnico
Como vimos, cabe a Charles Morris o mérito de ter estabelecido a divisão  do 

processo sígnico em sintaxe, semântica e pragmática. Essa divisão decorre 

da análise feita por Morris do processo da semiose. Esta forma de dividir 

o processo semiótico é a segunda razão para se adoptar a conceptualização 

de Morris como principal referência nesta investigação.

Morris (1938, pp. 6-7), para definir a dimensão semântica da semiótica, afirma 

que se “pode estudar as relações entre os signos e os objectos que os signos 

se aplicam. Esta relação pode chamar-se a dimensão semântica da semiose, 

ou apenas semântica”. Para enunciar a dimensão pragmática, declara que “o 

objecto do estudo pode ser a relação entre os signos e os intérpretes. Esta 

relação chamar-se-á a dimensão pragmática da semiose; ou pragmática.” 

A relação formal de signos uns com os outros traduz-se, segundo o mesmo 

autor, no terceiro nível da semiótica: “com certeza, potencialmente, se não 

efectivamente, cada signo tem relações com outros signos, pois que aquilo 

para o qual o signo prepara o intérprete para se-dar-conta-de só pode ser 

estabelecido em termos de outros signos. Esta terceira dimensão chamar-

se-á a dimensão sintáctica da semiose, ou sintaxe.”62

Um signo pode no entanto não ter relações sintácticas com outros signos e, 

assim, a sua implicação63 efectiva é nula; ou pode ter implicação, mas não 

denotar nenhum objecto; ou pode ter implicação, mas não um intérprete 

efectivo e, portanto, não ter expressão – como nos casos de uma palavra 

62 “One may study the relations of 
signs to the objects to which the signs 
are applicable. This relation will be 
called the semantical dimension of 
semiosis; the study of this dimension 
will be called semantics. (…) The 
subject of study may be the relation 
of signs to interpreters. This relation 
will be called the pragmatical 
dimension of semiosis, and the 
study of this dimension will be 
named pragmatics. (…) Certainly, 
potentially, if not actually, every 
sign has relations to other signs, for 
what is that the sign prepares the 
interpreter to take account of can 
only be stated in terms of other signs. 
(…) This third dimension will be 
called the syntactical dimension 
of semiosis, and the study of this 
dimension will be named syntatics.” 
In Ibid, pp. 6-7.

63 Implicar: v. tr. Enredar, 
Dar a entender. In PRIBERAM 
INFORMÁTICA, S. A. (2009) 
Dicionário Priberam.
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numa língua morta (Morris, 1938). Ao sermos confrontados com o termo 

“implicação”, no âmbito da divisão da semiótica em três dimensões, há 

que clarificar que “implica” é um termo que se relaciona com a sintaxe, 

“designa” e “denota’” são termos associados à semântica e “expressa” é 

um termo que se pauta com a pragmática (Morris, 1938). 64

Podemos até relacionar estes conceitos da linguística para a pictografia 

referindo que um determinado pictograma isolado ser o único em utilização 

num espaço tridimensional não é efectivo; assim como não o é também um 

pictograma inserido num sistema com atributos formais (semânticos ou 

sintácticos) diferentes dos outros pictogramas constituintes. 

Relembramos que apesar de estarem relacionados com a linguística, os 

conceitos e as teorias de Morris, conseguem transpor-se claramente para 

um contexto de comunicação visual simbólica, no caso do nosso objecto 

de estudo, os pictogramas. Os conceitos da linguística defendidos por 

Charles Morris, são extrapolados de forma muito clara para o mundo da 

comunicação visual por Roger Hubner e Rayan Abdullah. Estes autores 

afirmam que estamos perante a dimensão semântica quando o signo se 

relaciona com o seu significado e que as condições que influenciam o que 

determinado sinal significa são o ambiente, o conhecimento, a cultura, 

o contexto social e a própria combinação de sinais. Nomeadamente o 

contexto em que o sinal é usado, absorvido e interpretado é um factor 

decisivo para a sua recepção e descodificação. Diferentes situações levam 

por vezes a que o mesmo sinal seja interpretado de formas opostas. 

Enquanto o contexto permanecer por esclarecer, o significado do sinal 

permanece também por clarificar (Hubner e Abdullah, 2006). 

Segundo Fidalgo (1998) a “sintaxe define certas relações entre os 

elementos da frase e a totalidade da frase”. Morris (1938, p. 14) enuncia 

estes conceitos da sintaxe ainda de forma mais incisiva, dizendo que 

“uma língua é qualquer conjunto de coisas relacionadas consoante 

dois tipos de regras: regras de formação, que determinam combinações 

permissivamente independentes de membros do conjunto (chamando-

se na linguística a essas combinações de proposições), e regras de 

transformação, que determinam as proposições que podem ser obtidas 

de outras proposições. Estas podem ser reunidas sob o termo “regras 

sintácticas”. Sintaxe é, assim, a consideração de signos e de combinações 

de signos na medida em que estão sujeitos a regras sintácticas. Não está 

interessada nas propriedades individuais dos veículos sígnicos ou em 

quaisquer outras relações deles que não sejam sintácticas.”65 

Este conceito pode ser transposto para uma definição de regras de 

construção formal em sistemas de pictogramas, sendo que, no caso da 

64 A diferença relativa entre estes 
termos pode ler-se nos exemplos 
seguintes:
_O pictograma que representa 
“alfândega”, implica que os 
passageiros vão ter que mostrar o 
passaporte.
_O pictograma que representa 
“chegadas”, designa que naquele 
local há uma afluência de 
passageiros.
_O pictograma que representa 
“sala de espera”, denota que 
aquele local está equipado com 
cadeiras ou sofás.
_O pictograma que representa 
“saída de emergência” expressa 
que devemos tmar aquela direcção 
e ser rápidos em caso de perigo. 

65 “(…) a language becomes 
any set of things related in 
accordance with two classes of 
rules: formation rules, which 
determine permissible independent 
combinations of members of the set 
(such combinations being called 
sentences), and transformation 
rules, which determine the sentences 
which can be obtained from 
another sentences.. These may be 
brought together under the term 
‘syntactical rule’. Syntactis is, 
then, the consideration of signs and 
sign combinations in far as they 
are subject to syntactical rules.” In 
MORRIS, C. (1938) Foundations 
of the Theory of Signs, Chicago, The 
University of Chicago Press, p. 14.
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presente investigação, cremos poder afirmar que a sintaxe define as 

relações formais entre os elementos de um pictograma, a totalidade 

do pictograma e também entre os diversos pictogramas que compõem 

a totalidade do próprio sistema. Ou seja, no caso desta dissertação, 

acreditamos que as relações determinadas pelas regras sintácticas serão 

só e apenas as relacionadas com os atributos formais sintácticos dentro de 

um pictograma e entre pictogramas. 

A semântica, normalmente entendida como a ciência do significado, ocupa-

se assim da relação dos signos (veículos sígnicos) aos seus designata 

(Fidalgo, 1998). Fidalgo afirma também, baseando-se na obra de Morris 

de 1938 que “a questão central da semântica reside no estabelecimento da 

regra semântica a qual determina sob que condições um signo é aplicável 

a um objecto ou a uma situação. ‘Um signo denota o quer que se conforma 

às condições estabelecidas na regra semântica, enquanto a própria 

regra estabelece as condições de designação e, desse modo, determina 

o designatum’. Quer isto dizer que a dimensão semântica de um signo 

só existe na medida em que há regras semânticas que determinam a sua 

aplicabilidade a certas situações sob certas condições. A diferenciação e 

classificação dos signos em índices, ícones, símbolos e outros, explica-

se pelas diferentes espécies de regras semânticas.” Morris (1938, p. 24) 

vai mais além afirmando que “um signo indexical não caracteriza o que 

denota e não precisa de ser semelhante àquilo que ele denota. Um signo 

característico caracteriza aquilo que ele pode denotar. Um signo deste tipo 

pode fazê-lo por mostrar nele mesmo as propriedades que um objecto 

tem de ter para ser denotado por ele, e neste caso o signo característico 

é um ícone; se não for o caso, o signo característico pode chamar-se um 

símbolo. Uma fotografia, um mapa estrelar, um modelo, uma diagrama 

químico são ícones, ao passo que a palavras ‘fotografia’, os nomes das 

estrelas e dos elementos químicos são símbolos. Um “conceito” pode 

ser encarado como uma regra semântica determinando o uso de signos 

característicos.”66 No entanto, estamos em condições de afirmar que um 

signo será um ícone, um índex ou um símbolo, mediante os respectivos 

atributos formais semânticos; ou seja, a sua definição depende do seu 

grau de pormenor. Este grau de pormenor pode determinar a diferença 

entre pictogramas que encontramos num aeroporto e as ilustrações que 

lemos num jornal ou revista, por exemplo. 

Quando levamos em conta o “grau de pormenor”, identificamos nesta 

investigação dois tipos de atributos formais. Neste caso, como refere 

66 “An indexical sign does not 
characterize what it denotes (…) 
and need not be similar to what 
it denotes. A characterizing sign 
characterizes that which it can 
denote. Such a sign may do this by 
exhibiting in itself the properties an 
object must have to be denoted by it, 
and in this case the characterizing 
sign is an icon; if this is not so, the 
characterizing sign may called a 
symbol. A photograph, a star chart, 
a model, a chemical diagram are 
icons, while the word ‘photograph’, 
the names of the stars and of 
chemical elements are symbols. 
A ‘concept’ may be regarded as a 
semantical rule determining the use 
of characterizing signs.” In Ibid, 
p. 24.
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Morris, o atributo formal, tendo mais ou menos pormenor contribui para 

a descodificação do signo, ou seja, a forma relaciona-se com a semântica, 

isto é, contribui para o entendimento da mensagem sob o ponto de vista 

do significado. Como veremos mais adiante67, também Massironi (1983 

[1982]) dissertou sobre este assunto. O conceito de atributo formal 

quando relacionado com o significado será chamado, ao longo desta 

dissertação, de atributo formal semântico.

O outro tipo de atributo formal por nós identificado, relaciona-se com a 

sintaxe, ou seja, é constituído pelas características formais do objecto 

quando relacionadas com o seu estilo gráfico, que nos dão o entendimento 

sintáctico na sua totalidade. Chamar-lhe-emos atributo formal 

sintáctico ao longo desta dissertação. Como veremos mais adiante68, este 

modo de olhar para a questão formal dos objectos, bidimensionais ou 

tridimensionais, foi preconizada por Gui Bonsiepe (1992 [1975]).

Hubner e Abdullah (2006, pp. 14-15) clarificam estas diferenças entre 

signos, afirmando que “o ícone adquire a sua identidade através de 

uma imitação da realidade, ou seja, imitando o próprio significante. 

Por exemplo uma fotografia, uma pintura ou uma ilustração. O nível 

de correspondência para com o significante denomina-se de ‘nível de 

iconicidade’. Enquanto que o nível de divergência entre a representação 

visual e o ícone se denomina de “nível de abstracção.”69 Já o símbolo 

apresenta atributos estabelecidos por convenção. Ou seja, “não tem 

relação formal com o que designa. Torna-se assim necessário que 

emissor e receptor cheguem a acordo do que significa determinado 

símbolo. Por exemplo para o primeiro som do nosso alfabeto foi acordado 

que o símbolo que o representa é a letra ‘A’. Um outro exemplo que 

podemos tomar vem dos sinais de trânsito. Foi instituído que o círculo 

vermelho simboliza a ‘proibição’ e que o triângulo vermelho o ‘perigo’. 

Os símbolos normalmente são utilizados para representar conceitos 

complexos e abstractos como o ‘Amor’ que normalmente se representa 

em todo o mundo com a forma de um coração e com a cor vermelha.”70 

Quanto ao signo visto como um índex, se tomarmos como exemplo um 

sinal que represente um extintor, um ícone ou um símbolo, tomará as 

características de um índex quando o sinal é colocado numa porta, o que 

significa que naquela determinada porta irá encontrar-se um extintor. O 

mesmo se passa para a representação dos lavabos (Hubner e Abdullah, 

2006). Sendo assim, e indo ao encontro do defendido por estes autores, 

quando encontramos o pictograma que representa a figura humana 

(homem ou mulher) em determinada porta, sabemos que por detrás de 

tal porta estão situadas as instalações sanitárias.

69 “An icon takes its identity from 
its imitation of the signified, and 
stands for itself – for example, a 
photo, a painting or an illustration. 
The degree of correspondence with 
the signified is called the degree 
of iconicity, while the degree 
of divergence is the degree of 
abstraction.” In HUBNER, R. & 
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a guide to information 
graphics, New York, Thames & 
Hudson, pp. 14-15.

70 “A symbol is representative and 
has no formal connection what it 
designates. (…) emissor e receptor 
must firs agree on the meaning 
of the symbol. Thus, for example, 
agreement has been reached on the 
first sound of the alphabet being 
represented by the symbol ‘A’. The 
form and colour combination of 
round and red indicates a sort of 
restriction on traffic. (…)  Symbols 
are particularly suitable for 
representing complex facts and 
abstract concepts such as love, which 
in most countries is commonly 
symbolized by the colour red and the 
shape of a heart.” In Ibid.

67 Ver nesta Parte o Capítulo 4: 
Pictografia, 4.3 Sistemas.

68 Ver nesta Parte o Capítulo 4: 
Pictografia, 4.3 Sistemas.
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Cada significado requer um motivo gráfico se é para ser visto e descodificado. 

Na comunicação através de sinais, estes não precisam de ter qualquer 

relação formal com o que se pretende significar, porque o significado 

depende de uma espécie de acordo entre quem envia o sinal e que o 

recebe. No entanto ninguém se atreve a contradizer que a descodificação 

acertada de sinais aumenta quando existe correspondência visual entre 

significante e significado, ou seja, entre a representação visual patente 

no sinal e o que se pretende que este ilustre, mande ou proíba (Hubner e 

Abdullah, 2006).

Quanto à relação do signo com os seus atributos formais, há várias 

possibilidades para um signo se poder apresentar, mas será sempre 

necessário mantê-lo simples. Ou seja, o signo pictográfico deve dirigir-

se exactamente para o que queremos representar. Só assim o pictograma 

poderá assumir todo o seu valor simbólico. 

De extrema relevância para este estudo é também o modo como o pictograma 

encaixa em sistemas existentes é um dos factores mais determinantes 

para a descodificação do mesmo. Ou seja, dentro de um sistema, 

características como tamanho, grau de pormenor, forma e cor, têm que 

ser transferíveis para todos os pictogramas que constituem determinado 

sistema, de forma a criar uma coerência visual evidente aos olhos dos seus 

utilizadores (Hubner e Abdullah, 2006).

Apesar de não ser objecto de estudo desta dissertação, será conveniente 

também abordar, mesmo que de um modo superficial, a dimensão 

pragmática da semiótica, ou seja, a relação entre um signo e o seu receptor, 

ou segundo Morris, o seu intérprete.

A pragmática é, de uma forma muito sucinta, o modo como o receptor lida 

com a informação apresentada, ou seja, o modo como este interpreta 

determinado pictograma ou sinal (Morris, 1938). Para avaliar a eficácia 

de descodificação de um pictograma há que considerar três factores 

decisivos para o sucesso da interpretação de cada sinal: a intenção do 

emissor, as faculdades intelectuais do receptor (Hubner e Abdullah, 

2006) e as condicionantes do ambiente e contexto de utilização dos 

símbolos gráficos. 

A dimensão pragmática do processo de semiose foi realçada pelo 

pragmatismo. Com efeito, Fidalgo (1998) declara que “foi esta corrente 

filosófica iniciada por Peirce que prestou especial atenção à relação entre 

os signos e os seus utilizadores. O pragmatismo compreendeu que para 

além das dimensões sintáctica e semântica na análise do processo sígnico 

há uma dimensão contextual. Isto é, o signo não é independente da sua 
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utilização. De certo modo a pragmática surge como um desenvolvimento 

imanente do processo semiótico. Com isto quer-se dizer que tal como a 

análise das formas sígnicas (sintaxe) leva necessariamente à consideração 

dos valores semânticos como critério para definir as unidades sintácticas, 

assim também a análise do significado induz à consideração das condições 

e situações da sua utilização.”

Importa também referir que Charles Morris conceptualizou o processo 

sígnico, de modo muito pertinente para o entendimento da semiose.

Segundo Morris (1978 [1964]), o processo sígnico é uma relação de 5 

termos – v, w, x, y, z – no qual o v introduz em w disposição para reagir de 

uma certa forma, x, a uma certa espécie de objecto, y (sem que este actue 

como estímulo nesse momento), sob certas condições, z. Os v’s, nos 

casos em que esta relação se realiza, são signos, os w’s são intérpretes, os 

x’s são interpretantes, os y’s são significações e os z’s os contextos em os 

signos ocorrem (Figura 14).

Todos os signos têm interpretantes correspondendo às diferentes 

dimensões da significação. O interpretante de um signo é uma disposição 

para reagir a determinada maneira devido ao signo. Correspondendo 

à categoria designativa da significação, ou seja a relação entre signo e 

objecto, o interpretante seria uma certa disposição para reagir ao objecto 

designado como se este tivesse certas propriedades observáveis, logo 

pode-se atentar que só existe veículo sígnico se houver um designatum 

e um interpretante correspondentes em que a existência de um deles 

implica a existência dos outros.  Assim se se disser a alguém que há 

um objecto preto na sala do lado, essa pessoa fica pré-disposta para 

>
Figura 14

O processo signíco segundo 
Charles W. Morris, 1964
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determinadas percepções visuais ao entrar na sala (Morris, 1978 [1964]). 

A disponibilização de determinado tipo de informação visual sígnica, por 

exemplo um pictograma, desencadeia uma expectativa, ou seja, quando 

alguém vê ou se mostra propositadamente um pictograma a alguém, esse 

alguém recebe um estímulo que desencadeia uma acção ou uma reacção 

perante a informação gráfica apreendida.

Pode ainda dividir-se o signo em três categorias: designativos, apreciativos 

e prescritivos. Um signo é designativo, na medida em que significar 

propriedades observáveis; é apreciativo se significar as propriedades 

consumatórias de determinado objecto; e é prescritivo quando significa 

como se deve reagir ao objecto ou à situação, de modo a satisfazer 

um impulso dominante. De acordo com esta terminologia, a palavra 

“vermelho” é em geral primariamente designativa, a palavra “bom” 

é primariamente apreciativa, e a palavra “dever” é primariamente 

prescritiva (Morris, 1978 [1964]). Sendo assim, e transpondo estas 

definições para o campo da pictografia, um pictograma será sempre 

ou designativo ou apreciativo, pois deve significar algo ou uma acção, 

despertando um impulso. No entanto, para ser prescritivo, o mesmo 

pictograma deverá estar inserido num sinal de modo a desencadear uma 

acção através da descodificação de uma mensagem, seja ela informativa, 

ordenativa ou proibitiva.

No caso dos signos primariamente prescritivos, o interpretante consistirá 

numa disposição para actuar de determinada maneira em relação ao 

objecto ou situação. Ou seja, ficar disposto para executar um tipo de acção, e 

na maioria dos casos, esperar que ao executá-la algo aconteça. Por exemplo 

se, se disser a alguém que deve premir um botão para se abrir determinada 

porta, esse alguém ao executar a acção não só a consegue abrir mas também 

o resultado esperado será sair ou entrar numa sala (Morris, 1978 [1964]). 

Em Signs, Language and Behaviour (Morris, 1946), discutiam-se ainda os 

quatro usos principais dos signos. O uso informativo, o uso valorativo, 

o uso incitativo e o uso sistémico. Em geral, os signos designativos são 

usados informativamente; os signos apreciativos usam-se valorativamente 

e os signos prescritivos incitativamente. Estamos assim perante os 

diferentes tipos de signos em que os designativos e os apreciativos estão 

dentro do âmbito desta investigação.

Morris (1978 [1964]) dá grande enfoque à relação entre signos dentro de um 

mesmo grupo, ou seja, à respectiva  dimensão sistémica. Esta conota-se 

claramente com a sintaxe. O autor declara que um sistema é essencialmente 

um conjunto de signos com significações interpessoais comuns, no qual 



# 52 Tese de Doutoramento em Design  ||  Carlos Rosa  ||  FAUTL

os signos têm possibilidades combinatórias limitadas. Esta noção é 

muito genérica e aplica-se tanto à lógica simbólica e à matemática como 

às línguas naturais, faladas ou escritas, e talvez à arte. Um sistema deste 

tipo pode ser definido por intermédio das regras sintácticas, semânticas 

e pragmáticas que regem os signos que os compõem.

Parece-nos especialmente relevante que que o AIGA – American Institute of 

Graphic Arts, partiu destas teorias de Charles Morris quando, no ano de 

1974, em cooperação com o Departamento de Transportes dos Estados 

Unidos da América (DOT) estudou de um modo aprofundado e sistemático 

um sistema de sinalização para passageiros e utilizadores de aeroportos 

no qual se integrava a concepção de um conjunto de 34 pictogramas71. 

O AIGA e o DOT fizeram um inventário a nível mundial de 34 “mensagens” 

fundamentais utilizadas pelas instituições de transportes, aeroportos, 

caminhos-de-ferro, gares marítimas, etc., de modo a cruzar todos os 

símbolos em uso nessas situações. O objectivo era o de obter, no final do 

projecto, um sistema de pictogramas que pudessem ser aplicados nestas 

instalações e em eventos internacionais. A recolha dos vários pictogramas 

usados a nível internacional destinava-se a  identificar e avaliar se existiam 

conceitos relevantes e coincidentes nas várias culturas. Estes conceitos 

seriam classificados como suficientes ou não para uso nos aeroportos, por 

exemplo. Caso não fosse satisfatória a avaliação dos símbolos existentes, 

seria proposto um novo símbolo, de modo a satisfazer as necessidades de 

comunicação identificadas. (AIGA, 1974). 

Ao analisarmos o documento editado pelo AIGA em resultado desse estudo, 

“Symbol Signs: The development of passenger/ pedestrian oriented symbols 

for use in transportation-related facilities”, observamos que os campos de 

avaliação dos símbolos gráficos são as dimensões da semiótica definidas 

por Morris: semântica, sintaxe e pragmática (Figura 15).

Figura 15
Página do manual AIGA de 
1974, onde se pode ler a divisão 
do sistema de avaliação em 
Semântica, Sintaxe e Pragmática. 
(ver pormenor)
Fonte: AIGA (1974) Symbol Signs: 
The Development of Passenger/ 
Pedestrian Oriented Symbols for use 
in Transportation-Related Facilities, 
Michigan, National Technical 
Information Service.

^

71 Ver Parte 03: Casos de Estudo 
e Investigação Activa, Capítulo 7: 
Casos de Estudo: Pictografia para 
Aeroportos, 7.1 Os pictogramas 
do AIGA.
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Esta associação evidente entre as teorias de Morris e o processo de 

concepção de um dos primeiros grandes sistemas de pictogramas para 

inserção em contexto universal vem reforçar a validade da adopção das 

três dimensões semióticas definidas por este autor como estrutura 

conceptual de referência desta dissertação.

 

3.2 FORMA E SIGNIFICADO 
EM PEIRCE E SAuSSuRE
Apesar da nossa opção em adoptar o modelo de Charles Morris, já justificada 

no ponto anterior, é relevante fazer uma pequena abordagem a outros 

contributos nesta área, nomeadamente os de Ferdinand de Saussure 

(1857-1913) e Charles Sanders Peirce (1839-1914) de modo a entendermos 

melhor esta ligação entre símbolo e significado, conceitos retirados da 

linguística que nesta dissertação são extrapolados para o universo da 

comunicação pictográfica, ou seja, comunicação visual não verbal.

C. S. Peirce estabeleceu uma relação triangular entre signo, utente e realidade 

externa (1902) (Parker, 1998), como o modelo necessário para estudar a 

significação. Este modelo pode ser explicado de forma simples: um signo 

é algo que representa algo para alguém, talvez um outro signo, mas mais 

desenvolvido, ou seja, o signo que ele cria é o interpretante do primeiro 

signo. O signo representa algo, o seu próprio objecto (Fiske, 2004 [1993]). 

Esta afirmação quer, ao fim ao cabo, dizer que um signo se refere a algo 

diferente de si mesmo, ou seja, a um objecto, e terá que ser compreendido 

por alguém. Deverá, em suma, provocar um efeito na mente de alguém, 

em que o referido efeito será o interpretante (Figura 16). O interpretante, 

conceito que Morris também adoptou na sua definição do processo sígnico, 

será assim a ideia mental do utilizador do signo, seja ele orador ou ouvinte, 

escritor ou leitor, pintor ou espectador. Descodificar torna-se assim um 

processo tão activo como codificar (Fiske, 2004 [1993]).

Sendo filósofo, Peirce preocupou-se principalmente com o entendimento 

que temos do mundo que nos rodeia e das nossas experiências. Só 

gradualmente se apercebeu da relevância do acto de significar. 

A tradição semiótica europeia contemporânea assenta na obra do linguista 

Ferdinad de Saussure, particularmente no Curso de Linguística Geral 

(1916). Um dos contributos essenciais deste autor para a linguística 

consiste na fixação da língua como sistema semiológico (Fidalgo, 1998).

^
Figura 16
Os elementos da significação 
segundo Peirce. Relação entre 
signo interpretante e objecto.
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Saussure, como linguista, preocupou-se mais com a linguagem e com o 

modo como os signos se relacionam com outros signos (neste caso, as 

palavras), contrapondo-se à conceptualização de Peirce que se ocupava 

primordialmente da relação entre signo e “objecto”. 

Quando transferimos estes conceitos da linguística para o universo das 

imagens, há que ter em consideração que a “forma” do signo é visual 

e não verbal. Klaus Krippendorff alertou para esta problemática dessa 

relação entre forma e o significado que os signos veiculam, afirmando 

no seu artigo datado de 1989 publicado pelo MIT Press, que “forma e 

significado estão intrinsecamente relacionados. (...) Tudo tem que ter 

forma para ser visto, mas terá que fazer sentido para ser entendido.” 

Krippendorff acrescenta ainda que “a forma obriga a uma descrição 

sem fazer referência a um observador ou utilizador, (...) em contraste 

o significado reclama sempre a referência ao processo cognitivo de 

alguém.”72 (Krippendorff, 1989, p.14).

Saussure centrou toda a sua atenção no próprio signo, que para este linguista 

era um objecto físico que consistia num significante e num significado 

(Fiske, 2004 [1993])(Figura 17). O significante seria a imagem do signo 

tal como a percebemos e o significado seria o conceito mental por nós 

projectado. Este conceito mental, de um modo geral, será comum a todos 

os membros de uma mesma cultura. Poderemos assim afirmar que se 

o significado (conceito mental) for comum a diferentes culturas, um 

símbolo pictográfico será muito mais eficaz. E se a significação consiste 

em atribuir um significado a uma palavra, no caso da linguística, no 

caso particular da comunicação visual não verbal, quanto mais simples 

e transcultural for o objecto visual (pictograma) mais eficaz será a sua 

descodificação e menos esforço mental terá o receptor que despender 

para entender o significado do dito objecto visual. 

Ambos, Peirce e Saussure, procuram a significação nas relações estruturais. 

Contudo, Saussure considera uma nova relação, aquela que se estabelece 

entre um signo e os outros num mesmo sistema; ou seja, a relação 

entre um signo e os outros signos que aquele poderia ser mas que não 

é. Assim a determinação do signo homem é estabelecida pela diferença 

relativamente a outros signos (Fiske, 2004 [1993]). 

72 “Form and meaning are 
intricately related. (…) Something 
must have form to be seen, but  
must make sense to be understood 
and used. (…) Form entails a 
description (of something), without 
reference to an observer or user 
(…) in contrast, meaning always 
requires reference to someone’s 
(self or other) cognitive process.” In 
KRIPPENDORFF, K. (1989) On 
the Essential Contexts of Artefacts 
or on the Proposition that “Design 
is Making Sense (of Things). 
Design Issues, 5, 30, p. 14.

>
Figura 17

Os elementos da significação 
segundo Saussure. 
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Saussure defende que os signos se relacionam melhor entre si que com a 

realidade e que se descodificam melhor através da exclusão de partes. 

Homem não é mulher, homem não é jovem rapaz. Concluindo, “Saussure 

preocupa-se sobretudo com a relação do significante com o significado e 

de um signo com os outros.” (Fiske, 2004 [1993], p. 76).

Encontramos, assim, em Ferdinand de Saussure uma abordagem que se 

relaciona de modo muito directo com o que nos interessa aferir nesta 

dissertação, que é o modo como uma forma pictográfica pode transmitir 

um significado e o modo como um conjunto de formas pictográficas se 

relaciona de modo a definir um sistema. Importa sublinhar que, apesar 

de Saussure se ter preocupado sobretudo com o significado, este autor 

defendeu também que a ambiguidade na descodificação decorre do grau 

de contraste estabelecido entre signos, permitindo-nos descodificar 

um signo diferente de outro por exclusão de partes. Isto leva-nos a crer 

que a dimensão sintáctica dos pictogramas é o factor mais importante na 

definição de um sistema de objectos interligados, mas, se cada um deles 

não for provido de um significado universal, de pouco ou nada servirão 

quando utilizados em ambientes transculturais.

3.3 BARTHES: CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO
Para além destes dois marcos da semiologia, importa abordar sucintamente 

o contributo de outro autor, não menos relevante que Peirce e Saussure. 

Referimo-nos a Roland Barthes (1915-1980).

Barthes levou a que a Semiótica se tornasse numa abordagem popular aos 

estudos da cultura no final dos anos de 1960, principalmente devido ao 

trabalho desenvolvido e publicado no seu livro de 1967 “Mythologies”. 

Nesta obra de referência, Barthes analisou o que se estava a desenvolver 

à data nos vários meios de comunicação, incluindo objectos da área da 

publicidade e mostrou que coisas aparentemente familiares significavam 

diferentes ideias acerca do mundo. Este filósofo introduz a ideia de 

diferentes ordens de significação. A primeira ordem da significação é a 

denotação. A denotação diz-nos que o signo é composto por significante e 

significado em que se relaciona com um processo de significação óbvio do 

signo. Por exemplo, “uma fotografia de uma cena de rua denota essa rua 

específica: a palavra ‘rua’ denota uma via urbana ladeada por edifícios.” 

(Fiske, 2004 [1993], p. 118).
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A conotação é a segunda ordem da significação. Esta descreve a interacção 

que ocorre quando o signo se encontra com a dimensão emocional e com 

os valores culturais do leitor, ou seja, esta usa o signo denotativo como 

significante e adiciona-lhe um significado adicional (Hjelm, 2002). 

Deste modo, a significação desloca-se para o campo da subjectividade, 

em que o interpretante é influenciado tanto pelo intérprete, como pelo 

signo (Fiske, 2004 [1993]). Transferindo estes conceitos para o campo da 

pictografia, podemos afirmar que a denotação é aquilo que é representado, 

a conotação é o modo de representação (Figura 18).

A denotação e a conotação, quando combinadas, dão origem a uma terceira 

ordem de significação, que Barthes chama de mito. Para Barthes, o mito 

era a ideologia dominante da época. Em “Mythologies”, afirma que o mito 

tem duas funções, aponta e notifica, e faz-nos entender alguma coisa 

impondo-nos essa coisa, ou seja, transforma a história em natureza.

Os signos e os códigos são gerados por mitos, e os mitos são na realidade 

metáforas entendíveis. Como refere Sara Hjelm (2002), o uso de 

metáforas no design é fundamental, pois são metáforas são uma chave 

elementar, para se fazerem analogias de algo desconhecido a algo 

que nos seja familiar. O recurso a processos deste tipo  é recorrente 

na criação de pictogramas ou ideogramas, pois, por associação de 

conceitos conhecidos, podemos veicular algo menos óbvio ou até mesmo 

desconhecido para o utilizador, mas que seja relevante num  contexto 

ou situação precisos. Se fosse possível quantificar esta associação 

conceptual entre imagens pictográficas e realidade, quando usadas em 

ambientes transculturais, diríamos que o índice de conotação deverá ser 

o mínimo e o de denotação máximo.

3.4 RECEPTOR E CONTEXTO:
LITERACIA VISuAL E STRESS
A possibilidade de descodificação de imagens ou formas gráficas prende-

se com uma capacidade muito importante que o utilizador tem. Uns mais 

que outros: a literacia visual. Se literacia significa “capacidade de ler ou 

escrever”, transpondo este conceito para o universo gráfico (não verbal), 

literacia visual prende-se com a capacidade de ler, descodificar e entender 

informação gráfica. Ou seja, uma espécie de “alfabe tismo” visual, uma 

clara e evidente inteligência visual. Qualquer tipo de imagem é uma 

forma com conteúdo, mas o contexto é extremamente influenciado pela 

^
Figura 18
Denotação e conotação: a 
mensagem “I love you!” veiculada 
pela frase é semelhante, mas 
adquire conotações diferentes 
devido às diferenças formais dos 
tipos de letra escolhidos para 
ilustrar este exemplo.
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importância das partes integrantes dessa imagem, da sua configuração 

e da sua relação com o significado (Dondis, 1991 [1974]). Esta relação 

de configuração entre significado e forma, é traduzível por capacidade 

de produção de mensagens visuais. Segundo Dondis (1991 [1974]) 

existem três níveis para a produção de imagens visuais: “representação”, 

“abstracção” e “simbolismo”. Spencer (2000, pp. 139-141), traduz muito 

bem os conceitos de Dondis na sua dissertação de doutoramento, dizendo 

que “o nível de representação procura registar com maior rigor aquilo 

que na realidade vemos ou experimentamos”, a abstracção73 relaciona-

se com a obtenção de um sentido mais preciso e depurado através da 

simplificação e, “o simbolismo é também uma forma de simplificação de 

mensagens mas neste caso é utilizado um substituto daquilo que seria a 

imagem realmente observada, ou seja, é utilizado um sinal (...).”

Os conceitos de acuidade visual e de expressão visual, segundo Norman 

Crowe e Paul Leseau, citados por Jorge Spencer (2000), são dois aspectos 

estruturantes da literacia visual. O primeiro permite-nos destrinçar 

com clareza e rigor a diversidade de informação e mensagens que nos 

rodeiam; o segundo, relaciona-se com a capacidade que temos de 

produzir mensagens visuais. Spencer (2000, p. 138) remata afirmando 

que “a acuidade visual concerne portanto às mensagens que recebemos, 

enquanto que a expressão visual às imagens que produzimos.” 

Os designers gráficos mais competentes e familiarizados com a psicologia 

de Gestalt e com as teorias da percepção visual conseguem desenvolver 

melhores imagens visuais, sinais e sistemas de sinalização para variados 

fins (Krampen, 1965). Contudo, para isso deverão perceber que os índices 

de alfabetismo visual são diferentes em termos culturais. Se tomarmos 

como exemplo um espaço de convergência de várias culturas, os símbolos 

deverão ter características semânticas universais para que o índice de 

alfabetismo de cada indivíduo não seja uma condicionante. 

Como e a que níveis um sinal gráfico afecta o comportamento do seu receptor, 

tem sido uma pergunta recorrente e objecto de muita controvérsia. O 

receptor de uma representação gráfica de “fogo” não se comporta perante 

o sinal como se comportaria se estivesse perante um incêndio, ou seja, 

perante o fogo ele iria fugir ou tentar extingui-lo. No entanto, parte da 

sua reacção perante o sinal pode assemelhar-se ao seu comportamento 

perante um incêndio. A dificuldade da psicologia até agora tem sido 

agrupar numa teoria singular todo o espectro de reacções perante sinais 

gráficos (Krampen, 1965). 

Nós dependemos fortemente de símbolos para nos guiar no nosso dia-a-

dia. No nosso quotidiano as sugestões visuais como sinais de trânsito, 

73 Veremos mais adiante na Parte 
03: Casos de Estudo e Investigação 
Activa que o nível de abstracção 
é relevante para a definição de 
um dos métodos de criação de 
sistemas pictográficos apurados 
nesta investigação.
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publicidade, cinema e televisão são as marcas evidentes da comunicação 

visual. Confiamos nos sinais e seguimo-los sem hesitar. Mas se todos os 

sinais e símbolos que se atravessam na nossa frente todos os dias servem 

para nos guiar e para nos informar, têm que ser claros e inequívocos 

para todos nós. A comunicação gráfica eficaz não deve deixar espaço 

para interpretações díspares. A sua função é passar uma mensagem da 

forma mais segura e directa, apesar de que podemos considerar, como 

visto anteriormente, que há contextos nos quais são admissíveis algumas 

margens de ambiguidade. Krampen (1965, p. 3) acrescenta que “neste 

tipo de comunicação, a aplicação de sinais e símbolos tornou-se cada vez 

mais importante.”74

Martin Krampen (1965) refere que quando escrevemos “A” ou qualquer 

outra letra, estamos a gerar um tipo particular de sinal gráfico chamado 

de “fonograma” que toma uma dimensão de “sinal de discurso oral” 

que devemos ter em conta. Por outro lado, a silhueta de um homem ou 

o símbolo da moeda americana, o dólar, não nos despertam qualquer 

tipo de sinal sonoro; estes formam um grupo muito próprio chamado de 

“logogramas”. Como os logogramas são independentes de qualquer tipo 

de “sinal de discurso oral” tornaram-se numa importante propriedade 

de comunicação que vai para além das barreiras da linguagem. Contudo 

há diferenças óbvias entre a silhueta de um homem e o símbolo da moeda 

americana. A silhueta de um homem refere-se a um objecto real por 

semelhança e é chamado de “pictograma”, enquanto que o símbolo da 

moeda americana, dólar, apesar de também não representar um “sinal de 

discurso oral”, não é icónico, mas sim simbólico, ou seja, foi definido em 

convenção, requerendo assim uma aprendizagem por parte do utilizador. 

Podemos no entanto considerar que há pelo menos um pictograma 

que  requer uma  aprendizagem para a sua descodificação: o pictograma 

“homem” para indicar a existência de uma “instalação sanitária”. 

Todas estas diferenças entre os elementos e os exemplos dados mostram que 

o alfabetismo visual não é apenas a capacidade de descodificar uma imagem 

visual, mas também a de conseguir agrupar essas imagens nos vários 

campos da comunicação visual, sejam elas pictogramas, símbolos ou até 

mesmo diagramas. Como vimos, todos estes símbolos gráficos fazem parte 

de uma área do campo do design, que é o design de informação75. 

Desenvolvendo a temática dos símbolos na comunicação gráfica, e tomando 

como referência ainda o mesmo autor, Martin Krampen (1965) diz-nos 

que há uma outra distinção adicional entre os sinais gráficos. Quando o 

cartoonista político representa por intermédio de pictogramas as festas 

republicanas através de um elefante, ou o império britânico utilizando 

um leão, estes pictogramas adquirem uma carga semântica diferente.  

74 “Thus in graphic communication, 
the application of signs and symbols 
has become increasingly important.” 
In KRAMPEN, M. (1965) 
Signs and Symbols in Graphic 
Communication. Design Quarterly, 
62, 31.

75 Ver nesta Parte, o Capítulo 2.1 
Sinalética e Design de Informação



59 #Parte 01 || Capítulo 3: Linguística

Há uma diferença entre a silhueta de um homem e a do leão. O pictograma 

do leão neste caso está para além da identificação do animal. Neste caso 

simboliza o império britânico. Este tipo de representações simbólicas 

através de pictogramas pode ser classificado de símbolo indirecto – um 

signo que é substituído por um objecto (leão) que reporta indirectamente 

a outro objecto (império britânico).

Existem também os símbolos directos: ao usarmos um pictograma de 

um caracol para representar “lentidão”, referimo-nos directamente a 

uma das características do caracol e não indirectamente a outro objecto 

(Krampen, 1965).

Em modo de conclusão da análise dos escritos deste autor, concordamos 

plenamente quando Krampen (1965, p. 13) refere que “o designer deverá 

usar apenas símbolos indirectos apenas quando tiver a certeza que a sua 

audiência está familiarizada com a relação indirecta representada.”76

Sob o ponto de vista da percepção e da descodificação dos pictogramas, 

a situação do observador influencia o significado atribuído ao que é 

observado. Um mesmo pictograma numa galeria de arte ou numa exposição 

e num aeroporto, pode transmitir conceitos ligeiramente diferentes. Um 

dos factores que favorece a ligação entre significante e significado está 

também na seguinte cadeia de percursos psicológicos: “necessidade” – 

“motivação” – “espera” – “procura” de informações com a finalidade de 

um comportamento correcto (Massironi, 1983 [1982])

Segundo Abraham Moles (1992 [1973]), na sua obra “Théorie de l’Information 

et Perception Esthétique”, o indivíduo é uma espécie de sistema aberto 

cujo comportamento se determina pela totalidade da sua bagagem 

hereditária, pela sua vivência e experiências de vida, ou seja, pelo que 

foi impresso na sua memória definindo assim a sua personalidade, o 

meio ambiente onde se insere e onde actua e pela própria casualidade 

do momento. Os aspectos inerentes a espaços de utilização universal 

ou local assim como as características tradicionais ou regionais são de 

facto factores a ter em conta, pois num determinado símbolo gráfico 

concentra-se uma frase, uma intenção, uma ideia, uma filosofia, 

atributos, valores e princípios. Se a comunicação é o mecanismo 

graças ao qual as relações humanas existem, podemos acrescentar 

que estas relações também se querem entre homem e objecto, entre 

o homem e uma determinada acção ou local. A comunicação, e por 

conseguinte as marcas gráficas (e entre estas os pictogramas) devem 

por isso acrescentar todos os símbolos de espírito, bem como os meios, 

os modos e as formas de os transmitir através do espaço e de garantir a 

76 “The designer should use indirect 
symbols only when he is sure that 
his audience is familiar with the 
indirect relationship depicted.” 
In KRAMPEN, M. (1965) 
Signs and Symbols in Graphic 
Communication. Design Quarterly, 
62, 31, p. 13.
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sua descodificação o mais imediata possível e com o mínimo de energia 

dispendida por parte do utilizador. Ou seja, o alfabetismo visual é um 

factor a ter em conta por defeito, pois os utilizadores de um espaço ou os 

leitores de uma publicação estão munidos de uma inteligência visual que 

difere entre si, de modo que a comunicação pictográfica deverá ser, como 

referido, composta por formas simples e directas, de modo garantir a sua 

descodificação eficazmente e de modo a que o utilizador despenda pouca 

energia intelectual. 

Para além da questão do alfabetismo visual, há que considerar o factor 

stress quando nos propomos a descodificar um pictograma num espaço 

transcultural. 

Dependendo desses contextos transculturais, o utilizador poderá ter 

mais ou menos tempo para descodificar as mensagens pictográficas, 

e poderá estar submetido a índices superiores ou inferiores de stress e 

ansiedade (Côrte-Real et al., 2005). Um utente de um centro comercial 

não descodifica um pictograma da mesma forma que um utente de 

um complexo olímpico ou de um aeroporto, pois, por exemplo, numa 

superfície comercial o factor tempo não adquire uma importância 

crítica. Ou seja, se demorarmos mais ou menos tempo, as instalações 

sanitárias de um restaurante ou bar que nos propomos a encontrar não 

vão desaparecer. Mas o tempo é importante, num evento olímpico, se 

nos propusermos assistir a uma final dos 100 metros de atletismo; ou 

se estivermos num aeroporto e quisermos apanhar um vôo de regresso a 

casa. Caso nos atrasemos podemos perder a final ou o avião. Ainda assim, 

o stress de aeroporto será no nosso entender sempre superior ao dos 

Jogos Olímpicos. Consideramos que os factores de stress ou ansiedade 

condicionam a nossa disponibilidade para a descodificação de um 

pictograma. Pode assim concluir-se após este pequeno parágrafo que são 

os contextos que determinam as margens de ambiguidade admissíveis 

num sistema pictográfico.

   
3.5 RESuMO
A escolha do trabalho desenvolvido por Charles Morris como suporte 

desta dissertação prende-se com o facto de caber a este o mérito de 

dividir a semiótica em sintaxe, semântica e pragmática, sendo que 

as duas primeiras dimensões, sintaxe e semântica, serão os vectores 

desta investigação. Morris formulou um modelo que representava o 
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entendimento do processo de semiose, no qual a sintáctica traduzia a 

relação formal entre signos e dentro de cada signo, a dimensão semântica 

relacionava o signo com o seu significado e a dimensão pragmática seria 

a ligação entre signos e receptor. 

Não menos importante foi a constatação de que este estudo da semiose 

serviu, nos anos de 1970, como base de avaliação de pictogramas pelo 

AIGA quando este organismo decidiu criar um sistema de símbolos para 

utilização em gares e aeroportos.

Outros autores, como Peirce, Saussure ou Barthes, constituem marcos no 

estudo da semiótica, que nos clarificaram a relação entre significado e 

significante (Saussure), a relação triangular entre signos, utilizador e 

realidade (Peirce) e o modo de relacionar as dimensões de conotação e de 

denotação com a pictografia (Barthes).

O modo como descodificamos e entendemos a pictografia está intimamente 

ligado ao conceito de literacia visual, ou seja, a habilidade que temos de ler 

informação gráfica. A capacidade de ler a dita informação gráfica melhora 

quando esta é composta por formas simples e directas, facultando uma 

descodificação mais rápida, exigindo o dispêndio reduzido de energia da 

parte do utilizador.

As margens de ambiguidade admissíveis num sistema de pictogramas são 

determinadas pelo tipo de contexto de utilização, seja ele um aeroporto, 

um complexo olímpico ou um simples centro comercial.

Identificamos nesta investigação dois tipos de atributos formais: os 

atributos formais semânticos (Massironi, 1983 [1982]) e os atributos 

formais sintácticos (Bonsiepe, 1992 [1975]). No primeiro caso, a forma 

relaciona-se com a semântica, isto é, contribui para a descodificação 

da mensagem sob o ponto de vista do significado; no segundo, a forma 

relaciona-se com a sintaxe, ou seja, a forma quando relacionada com o 

seu estilo gráfico, dá-nos o entendimento sintáctico na sua totalidade.
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PICTOGRAFIA

4.1 PICTOGRAMAS
A sinalização em espaços físicos tridimensionais pode ser considerada 

como sendo constituída por sistemas de mensagens que têm como ob-

jectivo informar ou levar a que o utilizador siga um conselho, ordem ou 

proibição, em suma, que tenha determinado comportamento. É um modo 

técnico de comunicação, uma linguagem predominantemente visual que 

é distribuída pelos variados espaços de um modo pontual.

Adrian Frutiger (1981 [1978]), referiu que devido à multiplicidade de lín-

guas e às diferentes origens de cada indivíduo, os sistemas visuais per-

mitem um melhor entendimento dos espaços, dos locais e das acções a 

desenrolar. Esta afirmação prende-se com a multiplicidade dos encon-

tros e desencontros de utilizadores em grandes eventos ou em espaços 

complexos. Frutiger refere-se claramente às vantagens dos sistemas de 

comunicação visual e aos facto de estes poderem ser concebidos e usados 

de modo a ultrapassarem as barreiras linguísticas e culturais, tendendo a 

uma linguagem comum a todos, dita universal.77

77 Ver nesta Parte:, Capítulo 4: 
Pictografia,  4.4. Problemática da 
Linguagem Universal
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Entre os elementos gráficos que integram os sistemas de sinalização contam-

se, com grande frequência, os pictogramas78. Por oposição à fotografia, os 

pictogramas constituem uma linguagem de síntese (Costa, 1989), ou seja, 

tratam-se de formas sintetizadas, condensadas, esquematizadas e contun-

dentes, pois servem para ser vistos e entendidos de forma a passarem a sua 

mensagem com sucesso. Devem, assim, ser desenhados com característi-

cas monossémicas para reduzir as margens de ambiguidade e assim tornar 

mais objectiva a tarefa de descodificação por parte do utilizador.

Um pictograma é um sinal visual, podendo também ser chamado de ícone 

ou de símbolo gráfico. O que une todo este tipo de sinais é o facto de que 

nenhum deles derivar ou fazer parte do nosso alfabeto. A vantagem do 

uso de pictogramas e de símbolos em relação ao texto é que aqueles con-

seguem ser concisos, precisos e entendidos universalmente, atravessan-

do a barreira da língua e até da iliteracia (Smitshuijzen, 2007). Servem 

para ser lidos e compreendidos empregando o menor esforço possível 

por parte do observador, e  resultam ser tanto mais úteis quanto menos 

necessitem de aprendizagem de regras de descodificação, permitindo a 

maior rapidez possível de leitura. Para que os pictogramas cumpram este 

objectivo, é necessário entender como são escolhidos os seus atributos 

formais. (Massironi, 1983 [1982]).

No entanto é necessário clarificar também outros conceitos que nos surgem 

constantemente no nosso quotidiano, como os sinais e os símbolos icó-

nicos. Iniciando por estes últimos, os “símbolos icónicos”, segundo Joan 

Costa (1989) são um grupo de símbolos que reúne os pictogramas, os ide-

ogramas e os emblemas. Enquanto o pictograma é uma imagem analógica 

(Figura 19), o “ideograma” é a representação esquemática de uma ideia 

(Figura 20) , um conceito ou um fenómeno não visualizável, e o “emblema” 

é uma figura convencional fortemente institucionalizada, como o símbolo 

dos Jogos Olímpicos composto por 5 anéis de cores diferentes (Figura 21). 

Quanto à terminologia “sinal”, esta é usada poucas vezes pela comunidade 

de designers (Costa, 1989), pois o sinal é algo mais abstracto, mais inte-

ligível e genérico. Podem ser considerados sinais os signos que originam 

uma acção mecânica por parte do receptor, como por exemplo um sinal da 

rede viária (Figura 22). 

Para além da existência dos referidos símbolos gráficos há que ilustrar o sig-

nificado de outros que estão presentes nos ambientes em que circulamos. 

Roger Hubner e Rayan Abdullah (2006, p. 11) definem-nos do seguinte 

modo: “um iconograma ou ícone é uma representação ilustrativa. É um 

sinal icónico que, sendo uma representação ilustrativa, enfatiza os pontos 

78 “Etimologicamente, pictograma 
compõe-se de picto, “imagem 
pintada”, e grama, mensagem”(como 
em telegrama). O seu significado 
compete com o de ideograma, ícone 
e, em inglês, symbol sign, pictograph 
e pictorial symbol - termos por vezes 
considerados mais ou menos  
equivalentes e intermutáveis” in 
Tese de Doutoramento de: BESSA, J. 
(2005) Representações do Masculino 
e do Feminino na Sinalética. Aveiro, 
Universidade de Aveiro. 

De acordo com a Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira (p. 600) 
dá-se este nome, Pictografia, “à 
representação directa de ideias por 
meio dos sinais gráficos que não 
representam imediatamente sons 
ou fonemas, mas sim os objectos por 
elas representados. A ideografia é 
um sistema de escritura diferente da 
escritura fonética geralmente usada 
nos nossos tempos, em que os sinais 
representam imediatamente sons 
pertencentes a uma língua falada, e 
não imediatamente o objecto natural 
significado. É pois uma escritura sem 
palavras. O termo pictografia veio até 
nós por intermédio da língua inglesa; 
dela passou para as outras línguas, 
inconsequentemente, se se atende 
ao ponto de vista lógico, se bem que 
estas inconsequências não são raras 
nas línguas vivas (...). O verdadeiro 
nome deveria ser ideografia, nome 
que também está em uso. De facto, 
o inglês pode dizer indistintamente 
ideografia ou pictografia, porque 
na sua língua a palavra picture, que 
significa pintura, imagem,  
representação, aplica-se não  
somente às imagens materiais,  
pintadas ou desenhadas, mas 
também à ideia, imagem ou conceito 
mental. O mesmo não se dá com 
outras línguas, em que a palavra 
pictografia é um pleonasmo inútil, 
tendo entrado no uso pela tradução 
do inglês. Os diferentes sinais  
pictográficos ou ideográficos 
chamam-se ideogramas, como os 
da escritura fonética se chamam 
fonemas.” 

^
Figura 19
Pictogramas “Mulher e Homem”, 
AIGA, 1974
Fonte: www.www.aiga.org/sym-
bol-signs/
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em comum entre o significante e o significado. Um cartograma é uma re-

presentação topográfica com diversas reproduções complexas e por vezes 

factos icónicos. Pode ser por exemplo uma planta de um edifício ou um 

mapa de uma região, país ou continente. Um diagrama é uma represen-

tação funcional. Representa por exemplo uma sequência de factos através 

do tempo, ou funções através de um determinado período. É representa-

do no mínimo por duas variáveis diferentes. No entanto não deixa de ser 

uma representação icónica. Um ideograma é uma representação concep-

tual. Corresponde ao sinal como um símbolo que o relaciona ao objecto 

ou ao conceito definido, independentemente de ter ou não alguma relação 

formal com ele. Pode ser por exemplo o símbolo da Apple ou a escrita ide-

ográfica chinesa. Um logograma ou sigla é uma representação conceptual 

escrita. É uma referência visual ou um sinal linguístico que não toma a 

dimensão das características fonéticas como referência. Por exemplo as 

representações gráficas da AEG ou da IBM. Um tipograma ou logótipo é 

uma representação tipográfica. É um sinal que deriva de uma forma escri-

ta. Um fonograma é uma representação fonética. São sinais que simplifi-

cam a linguística dos sons. Utilizados por músicos e maestros abreviam e 

facilitam a leitura e descodificação de uma pauta musical, por exemplo.”79

Ainda acerca das diferenças entre ideograma e pictograma, que nos parece 

ser importante clarificar, Bessa (2205, pp. 186-187), citando Yukio Ota 

(1993), refere “existirem dois casos distintos na transmissão de signi-

ficados através de formas concretas. Um deles corresponde àquilo a que 

chama dictionary type meaning e que poderíamos traduzir por “sentido li-

teral” de um signo figurativo; o outro a um derivative meaning. No segundo 

caso estaríamos perante uma espécie de charada, ou de ‘jogo de associa-

ção de ideias’.” A este tipo de signos, autores como A. Frutiger ou E. Lup-

ton chamam ideogramas: a utilização de signos figurativos para exprimir 

conceitos abstractos (Frutiger, 1981 [1978], Lupton e Miller, 1999).

79 “Iconogram. Ilustrative 
representation. An iconic sign which, 
as an ilustrative representation, 
emphatizes the points in common 
between the signifier and the signified. 
Pictogram. Pictorial representation. 
An iconic sign which represents 
complex facts, not through words or 
sounds but through visual carriers of 
meaning.
Cartogram. A topographical  
representation with complex  
functions and iconic facts, for 
example an atlas or ground plan of 
a house.
Diagram. Functional representation. 
A visual sign which is partly still an 
iconic representation, but is more a 
functional carrier that illustrates, 
for example, a sequence of facts or 
functions.
Ideogram. Representation of a 
concept. Corresponds to the sign as a 
symbol, which relates to the object or 
concept referrer to, independently of 
any formal identification with it.
Logogram. Conceptual  
representation like writing. A visual, 
referential linguistic sign that does 
not take phonetic dimension into  
consideration.
Typogram. Typographical represen-
tation. A sign, also a composed sign, 
derived from a written repertoire such 
as the alphabet.
Phonogram. Phonic representation. 
A sign which is used to signify  
linguistic or other sounds, for  
example a whistle.” In HUBNER, 
R. & ABDULLAH, R. (2006) 
Pictograms and Signs, a Guide to 
Information Graphics, New York, 
Thames & Hudson, p. 11.

^
Figura 20
Ideograma “Ponto de Encon-
tro”, Aeroporto de Schiphol, 
Mijkesenaar Waysigning 
People, 1991
Fonte: imagem cedida por 
Rijk Boerma, Director de De-
sign do Atelier Mijkesenaar

^
Figura 21
Símbolo Olímpico, 1914
Representa a união dos cinco continentes através de 
anéis interligados sob o lema “mais rápido, mais alto, 
mais forte”. Fonte: www.olympic.org/

^
Figura 22

Sinal de STOP
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Martin Krampen, no seu artigo de 1965 “Signs and Symbols in Graphic Com-

munnication” clarifica-nos ainda, e de modo relevante para esta disserta-

ção, o entendimento que podemos ter do conceito de sinal, dizendo que 

“quando uma estrada curva representada graficamente num sinal da rede 

viária, o comportamento de condução do indivíduo que vai ao volante de 

um veículo é condicionado pelo sinal antes que este chegue ao local da 

estrada em curva: ele abranda o veículo e prepara-se para abordar a curva 

de modo seguro e eficiente. Este exemplo ilustra a definição de Morris de 

que ‘um sinal é um estímulo que desperta um outro estímulo não presente 

no momento’. Neste caso o sinal-estímulo (o sinal da estrada) antecipa 

outro estímulo ainda ausente, a curva na estrada, ou seja, o sinal-estímulo 

afecta o comportamento (abrandar) do intérprete (condutor) em virtude 

da sua relação com o estímulo ausente (antecipar o perigo de uma curva na 

estrada).”80 (Krampen, 1965, p.11).

As sociedades mudaram, as trocas internacionais e a mobilidade entre po-

vos aumentaram, o que fomentou a necessidade de chegar mais longe e a 

todo o tipo de gente, incluindo a audiências menos letradas ou até mesmo 

analfabetas. Apesar da sua utilização remontar a tempos pré-históricos, 

se considerarmos o uso contemporâneo de sistemas pictográficos, os seus 

constituintes, os pictogramas e outro tipo de símbolos gráficos, foram 

pensados de forma a superar essas necessidades.

Pode afirmar-se que os pictogramas da sinalização direccional moderna 

têm tido uma crescente utilização principalmente por duas razões. Pri-

meiro porque a comunicação escrita é composta por uma estrutura linear, 

requerendo suportes mais ou menos extensos em comprimento e altu-

ra, o que impede a unificação de um sistema de sinalização. Para além do 

mais o suporte de mensagens pictográficas, seja ele redondo, triangular 

ou poligonal, constitui um portador de informação pontual, conciso e ra-

pidamente identificável. A segunda razão do uso crescente de pictogra-

mas é uma consequência da multiplicidade de idiomas. As estradas, redes 

ferroviárias, linhas marítimas e aéreas são locais cuja utilização ultrapas-

sa em muito as fronteiras nacionais (Frutiger, 1981 [1978]). São princi-

palmente locais de convergência de diferentes línguas e culturas. O mes-

mo sucede com os eventos de cariz universal como os Jogos Olímpicos, as 

Feiras Internacionais e as Exposições Universais. 

Nestes locais de convergência transcultural o pictograma é um elemento vi-

sual pictórico, desenhado para optimizar os tempos de circulação e facili-

tar a transmissão de uma mensagem unívoca e monossémica. 

80 “When a street curve is depicted 
graphically on a traffic sign, the 
motorist’s driving behavior is  
affected before he has actually 
reached the street curve: he slows 
down and gets ready to negotiate 
the curve efficiently. This example 
illuminates Morris’s definition of a 
sign as a stimulus that stands for 
another stimulus not present at the 
moment. In this case the sign-
stimulus (the high-way sign) stands 
for the absent stimulus of the actual 
highway curve; the sign-stimulus 
affects the behavior (slowing down) 
of its interpreter (motorist) by virtue 
of its relation to the absent stimulus 
(anticipation of the danger related 
to highway curves).” In KRAMPEN, 
M. (1965) Signs and Symbols in 
Graphic Communication. Design 
Quarterly, 62, 31, p.11.
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A criação e utilização de sistemas de informação pictográfica é actualmente 

uma das áreas de projecto que requer mais atenção, pois segundo Adrian 

Frutiger (1981 [1978], p. 272) “a informação por meio de signos pictóricos 

tem levado nas últimas décadas uma transformação dos hábitos de leitura 

da população. Hoje pode afirmar-se que a sinalização direccional já não 

seria possível sem o recurso a determinado número de pictogramas.”81 

O designer que se propõe a criar um pictograma ou um sistema pictográ-

fico enfrenta um desafio intrincado e moroso de resolver. Desenhar um 

pictograma é na sua essência, a materialização de um processo complexo, 

em que a depuração e a esquematização gráfica são a base construtiva de 

modo a retirar o supérfluo deixando apenas o essencial (Costa, 1989). Este 

processo de criação, ou seja, o processo projectual, pode ser sempre dis-

seminado e explanado em diferentes fases ou etapas, no entanto os mé-

todos de se obter uma harmonia formal entre objectos, tridimensionais 

ou bidimensionais, permanecem na incerteza (Bonsiepe, 1992 [1975]). 

O objectivo do designer envolvido num processo de criação pictográfica é 

conseguir que os pictogramas criados num projecto de orientação apre-

sentem características semelhantes entre eles, de modo a completar um 

sistema, exibindo uma evidente coerência gráfica, formal e visual e que 

permita ao utilizador reuni-los dentro de um mesmo grupo. O objecti-

vo destes grupos, ou sistemas, de pictogramas será, assim, o de fornecer 

informação clara sobre as consequências de optar por uma determinada 

direcção. Contudo, importa ter presente que esta decisão será sempre da 

responsabilidade do utilizador (Heskett, 2005). Por princípio, assume-

se que esta ou aquela ilustração visual (símbolo ou pictograma) deverá 

constituir uma referência clara para toda a gente. Na realidade, isso não é 

de todo verdade, mesmo quando os pictogramas mais simples são aplica-

dos (Smitshuijzen, 2007). Há um desejo extremamente antigo de ter uma 

linguagem universal, que seja entendida por todos. (Smitshuijzen, 2007).

Edo Smitshuijzen (2007) refere que provavelmente os pictogramas irão re-

solver este tipo de necessidades, mas após um processo de aprendizagem. 

Os pictogramas não revelam o seu significado de modo espontâneo para to-

dos, pois o seu entendimento é baseado num processo de aprendizagem. A 

escrita pictográfica revela pois as mesmas limitações que as outras lingua-

gens. Primeiro, entender um vocabulário pictográfico sem se ter assimilado 

os valores e o comportamento das pessoas que usam esse vocabulário é pra-

ticamente inútil. Os objectos podem ter diferentes significados nas dife-

rentes sociedades e culturas. Uma saia ou um vestido são peças de vestuário 

exclusivamente feminino em quase todas as sociedades ocidentais, excepto 

para os escoceses, tal como para a generalidade dos povos africanos e nas 

81  “La información por medio de 
signos picotricos ha llevado en las 
últimas décadas a una transfor-
mación de los hábitos de lectura de 
la populación. Hoy puede decirse 
que la señalización direccional ya 
no sería posible sin el recurso a de-
terminado número de pictogramas.” 
In FRUTIGER, A. (1981 [1978]) 
Signos, Símblos, Marcas, Señales, 
Barcelona, Gustavo Gili.



69 #Parte 01 || Capítulo 4: Pictografia

culturas árabe e berbere. Daqui decorre que a escrita pictográfica constitui 

um vocabulário que não é estático (Smitshuijzen, 2007). Edo Smitshuijzen 

(2007, p. 323) refere que “este vocabulário muda e altera-se com o tem-

po, porque as sociedades, hábitos, utensílios, ferramentas e preferências 

mudam. E as diferentes línguas também se influenciam mutuamente. (...) 

Tudo estará obsoleto de uma forma ou de outra, pois cada vocabulário é 

parte de uma estrutura lógica e organizada, independentemente das várias 

tentativas de uma espécie de comité que regule a utilização destes símbolos 

de forma a tentar manter uma ordem na comunicação.”82 (Figura 23). 

Também Follis e Hammer (1979, pp. 59-60) alertam para o facto de que 

um pictograma não conseguir resolver todos os problemas de orientação 

e comunicação pois “estão longe de ser uma solução. Um dos problemas 

mais emergentes é o facto de haver demasiados sistemas a uso e nenhum 

deles ter sido ainda adoptado para uso em todos os países.”83 

Per Mollerup (2005, p. 137) afirma que “para o bom funcionamento de um 

pictograma terá que haver motivação e convenção.”84 O pictograma de-

verá ser altamente motivante e expressar um conceito de forma a que os 

seus receptores o percebam imediatamente. Quando o pictograma falha 

numa destas premissas, a outra adquire uma importância ainda mais re-

levante prejudicando assim a transmissão da mensagem.

4.2 OTTO NEURATH E O MOVIMENTO ISOTYPE 
4.2.1 Otto Neurath, sociólogo e filósofo 
Otto Neurath nasceu em Viena, em 1882, no seio de uma família que se des-

tacava pela sua intelectualidade. Estudou matemática, história, sociologia 

e economia. Neurath foi um membro muito activo do Círculo de Viena, 

contribuindo para a proliferação do Neo-Positivismo e da Filosofia Em-

pírica85, antes de ter que se deslocar no ano de 1934 para a Holanda e de-

pois para a Inglaterra devido às perseguições nazis. 

Este grupo de pensadores estabeleceu a sua posição representando a síntese 

entre a análise lógica e a observação empírica e defendia que o grande 

objectivo do positivismo lógico seria identificar as formas básicas obser-

vadas que são a base de todas as línguas. Este tipo de teorias foi muito 

inovador na época, porque alguns filósofos acreditavam que o significado 

de um sinal era apenas dado pela sua relação com outros sinais e os positi-

vistas defendiam que o significado dos sinais se relacionava também com 

os objectos materiais (Lupton, 1989 [1986]).

^
Figura 23
Pictogramas para “Telemóvel”, 
“Telefone” e “Correio”
A tendência para os telefones fixos 
desaparecerem e cada vez mais se 
assemelharem aos telemóveis torna 
o segundo pictograma desta imagem 
obsoleto. O pictograma usado para 
“Correio Postal” tende a ser  
adoptado para “Correio  
Electrónico”. Fonte: www.aiga.org/
symbol-signs/

82 “A vocabulary is never static. It 
changes with time because societies, 
habits, utensils, tools and preferences 
change. In addition, different  
languages also influence each other.  
(…) Everything will become outdated 
in time and very little in any  
vocabulary is part of a well-organised 
and logical structure, regardless of 
the may attempts of committees and 
regulators to keep some order.” In 
SMITSHUIJZEN, E. (2007) Signage 
Design Manual, Baden, Lars Muller, 
p. 323.

83 “But they are not panacea. A basic 
problem is that there are too many 
symbol systems, and no one system 
hass beenadopted to use in all coun-
tries.” In FOLLIS, J. & HAMMER, 
D. (1979) Architectural Signing and 
Graphics, New York, Whitney Library 
of Design, p. 137.

84 “The function of the pictograms 
requires motivation and convention.
 In MOLLERUP, P. (2005) 
Wayshowing. A Guide to  
Environmental Signage. Principles 
& Practice, Baden, Lars Muller 
Publishers.

85 O Positivismo Lógico foi fundado 
por Otto Neurath, no seio do Círculo 
de Viena, juntamente com Rudolf 
Carnap, Herbert Feigl, Hans Hahn, 
Viktor Kraft e Friedrich Waismenn. 
Esta corrente juntava duas atitudes 
filosóficas até então contraditórias: 
racionalismo, que estuda a realidade 
através da lógica, da geometria e 
da matemática e o empirismo, ou 
positivismo, que defendia que o 
único acesso ao conhecimento seria 
através da observação directa do 
ser-humano.
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Neurath participou também no movimento para a unificação das ciências, 

no seio do Círculo de Viena. Juntamente com Rudolf Carnap e Charles 

Morris, tentou elaborar uma “Enciclopédia Internacional das Ciências 

Unificadas” (Lewi, 2006). Defendia que a melhor forma de comunicar 

direcções, eventos, objectos e relações entre espaço e tempo era através 

de uma linguagem gráfica composta por símbolos, visto esta ser a forma 

mais rápida de todo o ser humano compreender e identificar qualquer 

tipo de informação. Segundo Marie Neurath, a linguagem dos símbolos 

era muito mais eficaz que a linguagem das letras (Meggs, 1992). Neurath 

almejava criar um sistema estandardizado de comunicação globalizada 

através da linguagem visual, pois acreditava que este tipo de linguagem 

era o resumo de todo o conhecimento. Acreditava até que os factos em-

píricos estavam apenas ao alcance da mente humana através dos símbo-

los (Lupton, 1989 [1986]).

Otto Neurath foi o grande impulsionador do método de representação da 

economia através de estatísticas pictográficas, instituído quando fun-

dou e dirigiu o Museu de Sociedade e Economia, em Viena, denomina-

do por “Método Vienense de Estatísticas Pictográficas”. As estatísticas 

pictográficas não só deram o mote para o nascimento do método de re-

presentação gráfica que ficaria conhecido como Isotype86, como veicu-

laram a aceitação das filosofias empíricas do Círculo de Viena por parte 

da sociedade. O material gráfico apresentado através dessas estatísti-

cas relatava factos que eram baseados em estudos sociais e económicos. 

Neste método de exposição de factos através de pictogramas e mapas 

visuais, Neurath distanciava-se de outros modos de representação esta-

tística mais correntes. De modo a construir e a permitir o entendimen-

to das suas imagens representando dados quantitativos, inventou uma 

nova forma de visualizar a informação. A base deste método é a repro-

dução de um maior número de pictogramas para representar um maior 

número de objectos, em que o pictograma mantém a forma e a escala 

originais. A ideia central era a de usar mais pictogramas para maiores 

quantidades em vez de aumentar a escala dos símbolos. Estes símbolos 

pictográficos eram reduções gráficas da realidade observável. Não de-

veriam dizer ao leitor mais que aquilo que deviam expressar. Deviam 

dirigir a atenção do observador imediatamente para a mensagem que 

Neurath queria transmitir (Nicolow, 2006)(Figura 24). 

As estatísticas veiculadas através de mapas usando pictogramas ocupam 

um lugar importante na história no campo da visualização de informação 

através de mapas estatísticos. O sucesso e desenvolvimento deste método 

86   Ver ponto seguinte:
Isotype, uma linguagem 
pictográfica
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está associado ao programa de reforma social e económico da cidade de 

Viena. Neurath, no período anterior ao seu exílio no ano de 1934, produ-

ziu inúmeras exposições, ilustrações para jornais, deu palestras, publi-

cou material educacional e fez muitas experiências em escolas primárias. 

Juntamente com os seus colaboradores, teve a oportunidade de explorar 

este método de tal forma que uma editora, a Leipziger Bibliographische Ins-

titut, publicou um atlas de estatísticas pictográficas que contém uma co-

lecção de 100 tabelas pictográficas e 30 utilizando texto, denominado de 

“Economia e Sociedade” (Nicolow, 2006).

Após a sua saída de Viena, este método de representação foi redenominado 

e adoptou o nome pelo qual ficou conhecido internacionalmente, Isotype.

Esta proposta visual, pode ser considerada como uma linguagem seme-

lhante ao esperanto mas constituída por símbolos, surge no momento 

em que a classe do proletariado, estava a emancipar-se, estimulada pe-

los ideais socialistas. Para a sua afirmação precisava do conhecimento 

facultado pelo mundo em seu redor. Este conhecimento não deveria ser 

veiculado de forma científica, mas sim através de imagens que apre-

sentassem uma estrutura clara e simples que permitisse a sua desco-

dificação, não só para quem era iletrado, mas também para analfabetos 

(Bruinsma, 2008).

Após a sua experiência como director do Museu de Sociedade e Economia, 

em Viena, adoptou o seu “Método Vienense de Estatísticas Pictográficas” 

e fundou a ISOTYPE – International System of TYpographic Picture Educa-

tion. A Isotype tinha como objectivo criar narrativas visuais através de 

^
Figura 24
Infografia Isotype, onde se pode 
observar que os dados quantita-
tivos são dados pela replicação 
de pictogramas e não pela sua 
ampliação. Fonte: Atlas Neurath 
Gesellschaft und Wirtschaft.
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imagens, nas quais era abolido o detalhe. Esta denominação surge ape-

nas nos últimos anos da Isotype, já em Haia. O trabalho de Neurath e 

da sua equipa com as escolas intensificou-se bastante em Viena, antes 

de se mudarem para a Holanda. Neurath foi convidado a escrever dois 

livros o que os levou então, a encontrar um nome para o método das es-

tatísticas pictográficas que usavam. Segundo  Neurath e Kinross (2009) 

o nome BASIC “British American Scientific International Commercial” aju-

dou. E foi a partir deste que Marie Neurath chegou a “International Sys-

tem of TYpographic Picture Education”.

Este tipo de escrita fora criado de modo a ser uma alternativa ao alfabe-

to, tendo como premissa base um tipo de comunicação acessível a todos 

(Lupton, 1989 [1986]), letrados e analfabetos, adultos e crianças, homens 

e mulheres. Ou seja, estávamos perante uma linguagem de suporte à lin-

guagem verbal criada apenas por signos como a escrita chinesa. Uma lin-

guagem de ajuda (Neurath e Kinross, 2009). O sistema de escrita Isotype 

usava então, símbolos simplificados, transmitindo informação social e 

económica ao público em geral e foi aplicado com fins de natureza so-

ciológica, a museus, livros, cartazes e material pedagógico. Otto Neurath 

(1937, p.25) afirmou que “a Idade Média só chegará ao fim quando todos 

os homens puderem usufruir de uma cultura comum e a distância entre 

iletrados e letrados tiver desaparecido. A vida será melhor entendida e 

melhor vivida quando se verificar este futuro. Talvez todos (...) passem a 

partilhar o entendimento e a responsabilidade para os problemas maio-

res deste mundo.”87

4.2.2 Isotype: uma linguagem pictográfica
A Isotype, esta nova forma de linguagem proposta por Otto Neutrath, tinha 

preocupações de coerência de estilo entre os diversos símbolos gráficos e 

de comunicação, como observado anteriormente. Observamos assim que, 

apesar de Neurath não ter qualquer tipo de formação como designer grá-

fico ou artista, o movimento Isotype é um excelente exemplo de inovação 

no design gráfico resultando da tentativa de ir ao encontro das necessida-

des sociais (Twyman, 1975). 

O conceito por detrás da Isotype terá certamente sofrido influências da-

quele que é considerado o pai das apresentações gráficas de estatísticas, 

William Playfair (1759-1823), um escocês de interesses diversos, que 

publicou diversos trabalhos, como “The commercial and political atlas”, 

em 1786, e o “The statistical”, em 1801. Em ambos, gráficos e outros ele-

mentos visuais foram empregues aparentemente pela primeira vez, para 

87 “WHEN WILL THE MIDDLE AGES 
BE AT AN END? As soon as all men 
can participate in a common culture 
and the canyon between educated 
and uneducated people has  
disappeared. Life in that future 
day will be more fully lived and 
understood. Perhaps everyone (…) 
take part in the common life, sharing 
understanding of and responsibility 
for the main problems of his world.” 
In NEURATH, O. (1937)  
Visual Education: A New  
Language. Survey Graphic: 
Magazine of Social Interpretation, 
26, 25, p. 25.
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apresentar dados económicos e sociais (Neurath e Kinross, 2009). No 

entanto, no final do séc. XIX, estatísticas pictográficas em forma de grá-

ficos eram usadas de forma muito abrangente, podendo ser encontradas 

em jornais, revistas especializadas e até em publicações de cariz não-

efémero. Suspeita-se, segundo Robin Kinross e Marie Neurath (2009, p. 

98), que “foi Michael G. Mulhall (1836-1900), ao publicar uma série de 

compilações estatísticas, onde se destaca de forma notável ‘The Dictiona-

ry of Statistics’, contendo alguns gráficos e especialmente apresentações 

pictográficas de dados, que influenciou toda uma geração.”88

Este método de representação colmatava também a lacuna de que muito 

poucos professores e especialistas conseguiam relacionar a ciência com 

o quotidiano. A Isotype caracterizava-se então como um modo de trans-

mitir informação de forma simples, tanto de ensinar como de aprender, 

e ao mesmo tempo entendível e exacta (Neurath, 1937).  Seria, assim “de 

certa forma, uma consciencialização visual. (...) Os métodos visuais habi-

tuais confundem-nos frequentemente em vez de nos esclarecer, porque 

os seus elementos não nos são familiares. Quase que as pessoas têm que 

aprender uma nova linguagem para cada nova forma de comunicação. A 

solução é a Isotype, um método com um dicionário visual especial e uma 

gramática visual especial. (...) podemos através de uma linguagem sim-

bólica mostrar os factos gerais e explicar os problemas mais importantes 

em qualquer área do conhecimento.”89 (Neurath, 1937, p. 26).

Os seus colaboradores mais importantes no seio da Isotype, os “transfor-

madores”, foram Marie Neurath (1898-1986), cujo apelido antes de se 

casar com Otto Neurath era Reidemeitser, e o designer gráfico Gerd Arntz 

(1902-1988). Estes eram designados “transformadores”90 porque, para 

Neurath, estes seus colaboradores “transformavam” a informação numé-

rica estatística em visualizações gráficas através de mapas e pictogramas.

O “transformador” tinha um papel central na equipa da Isotype, sendo mes-

mo considerado uma das grandes inovações deste movimento. O “trans-

formador” ocupava uma posição no processo de design entre os elemen-

tos que recolhiam os dados e os artistas gráficos responsáveis pela criação 

dos mapas impressos. Adquiria assim a importância de um editor visual, 

que tinha a tarefe de organizar a informação de modo a apresentá-la do 

modo mais eficaz possível. Tinha que ter a capacidade de opinar acerca do 

teor da informação e ter a habilidade de encontrar formas visuais apro-

priadas para transmitir as mensagens. 

Otto Neurath desenvolveu a noção de “transformador” para descrever o 

processo de analisar, seleccionar, ordenar e, com esses dados, produzir 

89 “What I might call “consistent 
visualization” is such a way. (…) 
The usual visual methods – even the 
most careful charts and the most 
elaborate exhibits – are frequently 
confusing rather than enlightening, 
because their elements are unfa-
miliar. It is almost as though people 
had to learn a new language for each 
new communication. One solution 
is Isotype, a method with a special 
visual dictionary and a special vi-
sual grammar. (…) Charts, pictures, 
models, movies, games, illustrations 
can, with a little related text, show 
in this symbol language the main 
facts and explain the important 
problems in any field of knowledge.” 
In NEURATH, O. (1937) Vi-
sual Education: A New Language. 
Survey Graphic: Magazine of Social 
Interpretation, 26, 25, p. 26.

90  In NEURATH, M. & KINROSS, 
R. (2009) The transformer: 
Principles of Making Isotype Charts, 
London, Hyphen Press

88 “One may suspect that an 
influential figure here was Michael 
G. Mulhall (1836-1900), who 
published a number of statistical 
compilations – notably the The 
Dictionary of Statistics – containing 
some graphic and specially pictorial 
presentations of selected data.” In 
NEURATH, M. & KINROSS, R. 
(2009) The Transformer: Principles 
of Making Isotype Charts, London, 
Hyphen Press, p. 98
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informação, ideias e implicações de forma visual ao qual, na actualidade, 

poderíamos chamar simplesmente design (Neurath e Kinross, 2009).

A par dos “transformadores”, existiam mais três grupos funcionais de cola-

boradores. Em primeiro plano surgiam os economistas, que recolhiam os 

dados e os organizavam sob ponto de vista estatístico; em segundo plano, 

os “transformadores”; em terceiro lugar tínhamos os designers, que de-

senhavam os símbolos e os mapas e que tomavam as decisões finais sobre 

como e onde a informação visual ia ser disposta nos suportes gráficos da 

Isotype; por fim, um quarto grupo composto por assistentes técnicos ti-

nha a função de reproduzir os gráficos, os pictogramas, os mapas, tirar 

fotografias, produzir modelos, em suma, todo o material impresso era da 

responsabilidade deste grupo de trabalho (Twyman, 1975).

A maior parte dos membros da equipa da Isotype tinha nenhuma ou mui-

to pouca formação nos métodos tradicionais de comunicação gráfica, o 

que lhes possibilitou na altura pensar as coisas por si próprios, trans-

formando este movimento numa abordagem pioneira no quadro do 

design gráfico moderno. Neurath estava consciente do que se passava 

em outros locais da Europa. Esteve em contacto com a Bauhaus, onde 

chegou a dar palestras, privou com El Lissitzky e Jan Tschichold, por 

muitos considerado o pai da Nova Tipografia, que chegou mesmo a tra-

balhar com a equipa da Isotype. Conheceu também Paul Renner, que 

desenvolveu o tipo de letra Futura e que Neurath desde logo adoptou 

para os seus mapas estatísticos.

Os dois mais importantes colaboradores da equipa foram Marie Neurath e 

Gerd Arntz, como referido. Arntz foi o responsável pela criação do sis-

tema pictográfico da Isotype (Figura 25). Desenhou aproximadamente 

cerca de 4000 símbolos que reportavam a conceitos industriais, demo-

gráficos, políticos e económicos. Os pictogramas criados por este desig-

ner foram sistematicamente combinados em mapas e diagramas. Pode 

até dizer-se que estamos perante os criadores do que hoje apelidamos 

de infografia (Bruinsma, 2008). Otto Neurath começou por ter contacto 

com xilogravuras da autoria de Arntz numa exposição em Dusseldorf, no 

ano de 1926. As impressões produzidas pelas xilogravuras consistiam 

em figuras muito simplificadas, representando silhuetas, e foi aí que 

percebeu que Arntz era a pessoa certa para chefiar a equipa de designers 

da Isotype. Durante algum tempo, Gerd Arntz colaborou com a Isotype 

à distância, mas no ano de 1928 acabou por se juntar à equipa de forma 

permanente, ficando responsável pelo design de todos os pictogramas 

(Twyman, 1975). Gerd Arntz cumpriu com as ideologias de Neurath que 

defendia que os símbolos da Isotype não eram uma forma de abolir com-
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^
Figura 25: Alguns dos pictogramas Isotype, desenhados por Gerd Arntz. Fonte: www.gerdarntz.org/
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pletamente as palavras, mas sim sumariar e apoiar a informação escrita 

presente nas estatísticas. Importante para a sua leitura e descodificação 

seria perceber que os pictogramas se organizavam conforme uma gre-

lha desenhada nas páginas, segundo duas regras muito simples: a dis-

posição horizontal representava as quantidades enquanto que o arranjo 

vertical indicava o tempo ou comparações de dados (Bruinsma, 2008).  

O primeiro passo para a criação dos símbolos seria desenvolver ideias 

para imagens pictográficas que seriam facilmente compreendidas e me-

morizadas. Após a criação dos símbolos, o passo seguinte seria combi-

ná-los entre si. “Por exemplo, há um símbolo para sapato e outro para 

fábrica. Juntando os dois símbolos criando um novo, podemos assim 

falar de uma fábrica onde os sapatos são produzidos” 91 (O. Neurath, 

1937, p. 27). Antevendo a utilização futura dos sistemas de sinalização 

pictográfica, Neurath  afirmou então que “uma linguagem simbólica in-

ternacional seria uma dádiva para os turistas e emigrantes, que chegam 

a um país onde não conhecem a língua e necessitam de adquirir um bi-

lhete para o barco ou para o comboio, ou precisam de saber como usar 

determinado telefone público, chegar à praça de táxis ou a um hotel. 

Mesmo que estes estejam no seu país, os símbolos guiam-nos melhor 

que as palavras dando direcções de tráfego, assim como sinalizando lo-

cais públicos, como museus e parques.”92

Ellen Lupton (1989 [1986], p. 151) refere-se aos mapas criados por Otto 

Neurath e seus colaboradores como “um estilo de escrita”. Segundo a 

mesma autora, para este modo de representação “são necessárias duas 

regras centrais para gerar o vocabulário de figuras universais: redução, 

para determinar o estilo individual de cada signo; e consistência, para dar 

a um grupo de signos uma aparência de um sistema coerente. (...) Estas 

regras de construção reforçam a “qualidade da linguagem”, tornando os 

signos individuais semelhantes a letras e o grupo formado por esses sig-

nos assemelha-se a uma linguagem completa e auto-suficiente.”93

Posto isto será necessário clarificar os termos redução e consistência. A 

redução relaciona-se com a busca da expressão visual mais simples possí-

vel de determinado objecto. O objectivo não será simplesmente um exer-

cício de estilização daquilo que vemos através dos olhos mas sim implicar 

no processo uma operação lógica e princípios mecânicos para o conseguir 

com sucesso. Os signos visuais universais são o resultado de uma produ-

ção mecanizada e de métodos científicos (Lupton, 1989 [1986]). A implí-

cita representação funcional da redução é sugerir uma imagem como uma 

relação natural e científica com o objecto, representando a sua essência 

91 “For example, there is a symbol 
for shoe and another for factory. By 
joining these two symbols to make a 
new one, we can talk about a  
factory in which shoes are made.” In 
NEURATH, O. (1937)  
Visual Education: A New  
Language. Survey Graphic: Maga-
zine of Social Interpretation, 26, 25, 
p. 27.

92 “A man coming into a strange 
country without a knowledge of the 
language is uncertain where to get 
his boat or railroad ticket, where 
to check his baggage, how to use a 
telephone, or find a telegraph office, 
a post-office, a comfort station, 
a taxi, a hotel. An international 
symbol-language would be a boon to 
the traveler in a foreign land. Even in 
his own country, symbols are better 
guides than words alone in giving 
traffic directions, and as signs in 
public office buildings, museums 
and parks.” In Ibid.

93 “Neurath’s writing suggests 
two central rules for generating the 
vocabulary of international pictures: 
reduction, for determining the style of 
individual signs; and consistency, for 
giving a group of signs the  
appearance of a coherent system. (…) 
These constructive rules project an 
image of empirical, scientific objectiv-
ity; they also reinforce the ‘language 
quality’ of picture signs, making 
individual signs look more like letters, 
and groups of signs look more like 
complete, self-sufficient languages.” 
In LUPTON, E. (1989 [1986]) 
Reading Isotype. Design Discourse, 
History, Theory, Criticism, 11, p. 151.
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capital em vez de lhe atribuir características culturais. Sendo que “a si-

lhueta é a técnica central da redução”94 (Lupton, 1989 [1986], p. 152), este 

tipo de reprodução assemelha-se a uma sombra de um objecto sugerindo 

até que é um tipo de representação sem intervenção humana, um elenco 

natural em detrimento do cultural.

Lupton desenvolve ainda mais esta teoria referindo que os pictogramas da 

Isotype, sendo formas sem relevo, muito simplificadas, sugerem uma 

honestidade factual, opondo-se à ilusão das figuras em perspectiva. Os 

pictogramas da “Isotype captam a representação plana ideal do objecto”, 

assemelhando-se “aos desenhos arquitectónicos de uma linguagem”95 

(Lupton, 1989 [1986], p. 152). Os sinais pictográficos são-nos assim 

apresententados sem imitar a realidade de modo distorcido. Eliminando 

o detalhe, a redução dá um estatuto genérico a cada pictograma, em que 

este não se relaciona com nenhum objecto em particular (Lupton, 1989 

[1986]). Se tomarmos com exemplo o pictograma que representa o auto-

móvel (Figura 26), este não representa este ou aquele veículo em particu-

lar, este ou aquele modelo específico, mas sim, e através da sua utilização, 

representa o número de veículos produzidos ou adquiridos em determi-

nado país quando comparado com outros (Figura 27).

Paralelamente a este, o conceito de consistência reporta a uma unifor-

midade de estilo e ao uso estandardizado dos pictogramas Isotype, 

fazendo com que estes se tornem convencionais numa determinada 

comunidade. (Lupton, 1989 [1986]) A consistência de estilo, ou con-

sistência gráfica, unifica um grupo de pictogramas que se apresentem 

espalhados por um determinado ambiente96. Estabelece-se assim um 

modo consistente para agrupar este tipo de símbolos num mapa info-

gráfico, como os mapas Isotype, num parque público ou num aeropor-

to, de modo a que o utilizador aprenda a descodificá-los e a deduzir 

do contexto onde se apresentam aquilo que não seja imediatamente 

compreendido (Lupton, 1989 [1986]). 

Os pictogramas Isotype foram claramente desenhados segundo este prin-

cípio da consistência de estilo, pois observa-se “um sistema ordenado, 

regrado com uma linguagem auto-suficiente. A repetição do peso das 

linhas, das formas, das espessuras e dos detalhes sugerem que estamos 

perante um sistema desenvolvido de um modo lógico cujos seus cons-

tituintes são uma linguagem uniformizada de formas.”97 (Lupton, 1989 

[1986], p. 154) O cumprimento de parâmetros de consistência no de-

senvolvimento de pictogramas, ou outro tipo de signos ou sinais, ajuda 

a que estes sejam “marcadores informativos” em vez de elementos de 

94 “The silhouette is a central 
technique of reduction” in Ibid, p. 
152.

95 “(…) Isotype characters pull the 
shape of an object onto the ideal flat 
plane of a craftsman’s drawing: 
They are blueprints of a language.” 
In Ibid.

96 Como podemos observar  
nos sistemas pictográficos  
desenvolvidos para os Jogos 
Olímpicos de Munique e para o 
Aeroporto de Colónia, cujo tema 
vai ser desenvolvido ao longo da 
Parte 03: Casos de Estudo  
e Investigação Activa.

97 “And rhetorically, stylistic 
consistency gives the effect of an 
ordered, self-sufficient “language.” 
The repetition of line weights, 
shapes, boldness, and detail suggests 
the presence of a logically developed 
system, a uniform language of visual 
forms.” In LUPTON, E. (1989 
[1986]) Reading Isotype. Design 
Discourse, History, Theory,  
Criticism, 11.

^
Figura 26
Pictograma para automóvel. 
Design de Gerd Arntz. 
Fonte: www.gerdarntz.org/
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ornamentação. Esta regra definida por Ellen Lupton (1989 [1986]) como 

consistência simplifica também todo o processo de design.98

Os pictogramas criados no seio da Isotype, segundo as regras de redução e de 

consistência, influenciaram certamente o modo como os designers projec-

tam sistemas de sinalização, por exemplo, para aeroportos ou para espaços 

universais como feiras internacionais ou eventos desportivos. Esta abor-

dagem sistémica, depurada e sintética foi também veiculada por designers 

como Paul Renner e Henry Dreyfuss, que partilhavam o mesmo tipo de pre-

ocupações e de abordagens ao projecto. Quer-nos parecer que este modo 

de abordar o projecto influenciou também os designers Masaru Katzumie, 

autor dos pictogramas para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964, e Otl 

Aicher, criador dos pictogramas utilizados nos Jogos Olímpicos, no ano de 

1972, em Munique. Da mesma forma que Neurath acreditava que a Isotype, 

não sendo uma linguagem autónoma, era uma forma de comunicação que 

mediava e unificava a sociedade internacional, muitos designers seguiram 

o princípio da busca de uma unificação universal na criação dos seus siste-

mas pictográficos, relegando para segundo plano os atributos culturais. Os 

pictogramas oferecem a possibilidade de nivelar a linguagem numa expe-

riência baseada na universalidade, em vez daquilo que poderemos inter-

pretar a partir das características culturais de um desenho (Lupton, 1989 

[1986]). A Isotype pode, em última análise, ser continuada. Não como uma 

metodologia ou método, mas como uma aproximação ao design; não apenas 

para produzir estatísticas de forma pictográfica ou apresentações de infor-

mação, mas sim em qualquer campo do design. A Isotype era na sua essên-

cia, uma forma de pensamento (Neurath e Kinross, 2009).

4.3 SISTEMAS
4.3.1 Sistemas Formais
A noção de sistema é de certo modo intuitiva, e na linguagem corrente, usa-

mos o termo com frequência, sem atentarmos bem no seu conteúdo. De 

um modo geral e simplificado, poderá dizer-se que um sistema é um con-

junto fechado de elementos, relacionados entre si, delimitando o que está 

no seu exterior e o que está no seu interior. Neste caso, interessa-nos para 

esta dissertação apurar esta dimensão sistémica que se relaciona de forma 

muito efectiva com a dimensão sintáctica definida por Charles Morris.

98  ver Parte 03: Casos de Estudo e 
Investigação Activa

Figura 27
Infografia Isotype.
Mapa indicativo do  
movimento migratório entre 1920 
e 1927 dos países considerados 
mais importantes. Fonte: Atlas 
Neurath Gesellschaft und Wirtschaft.

^
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Por definição, um sistema é conjunto de princípios reunidos de modo a que 

formem um corpo de doutrina; é a combinação de partes coordenadas en-

tre si e que concorrem para um resultado ou para formarem um conjunto 

(Priberam Informática, 2009).

 Para circunscrevermos o conceito de sistema no campo do design, podem 

servir-nos de referência as palavras de John Heskett (2005, pp. 145-146) 

quando afirma que “um sistema define-se como sendo um conjunto de 

elementos inter-relacionados, que actuam entre si e que se podem com-

binar, mas que são independentes, formando uma entidade colectiva. 

Outra característica dos sistemas é que as ideias e formas inter-relacio-

nadas requerem princípios, regras e procedimentos para garantir uma 

interacção harmoniosa e ordenada.”99 Referindo-se a esta interacção 

harmoniosa, Gui Bonsiepe (1992 [1975], p. 221) adopta a expressão “coe-

rência formal.” Este designer, docente e investigador alemão afirma que 

“a coerência formal baseia-se na utilização de elementos iguais ou simi-

lares, geometricamente descritos – quer no caso da coerência intrafigura 

(interna) de um produto ou de coerência interfigura (externa) de um gru-

po de produtos, cujos elementos constituem um sistema.”

A procura e definição daquilo que constitui a coerência formal, e por con-

seguinte a premissa básica de qualquer sistema, é um campo sobre o qual 

Bonsiepe trabalhou nos anos de 1970. O autor referiu então que entendia 

ser evidente que a coerência formal se manifesta como uma relação en-

tre concordância e compatibilidade através dos vários elementos formais 

constituintes de um objecto, tridimensional ou bidimensional. Concor-

dância e compatibilidade essas que contribuem para fazer de um produto 

ou sistema de produtos uma unidade. Partindo-se, assim, da hipótese que 

a coerência formal depende do comportamento dos elementos de uma 

configuração, pode-se então supor que a coerência é o resultado da inte-

racção dos elementos que a compõem (Bonsiepe, 1992 [1975]).

A problemática da criação de sistemas formais pictográficos pode centrar-

se fundamentalmente nos princípios que Bonsiepe definiu (1992 [1975], 

p. 49), para a criação de sistemas de objectos: “a configuração visual dos 

objectos é determinada por vários critérios; coerência formal, tratamento 

de pormenores, tratamento de superfícies e articulação tridimensional.” 

Asseguramos assim que a obtenção de coerência formal é, dos referidos 

critérios de configuração visual de elementos, aquele que vamos tratar 

nesta investigação. Interessa por isso sistematizar métodos de design e 

seus respectivos procedimentos de modo a garantir, no nosso caso par-

ticular, uma boa definição dos atributos formais sintácticos, como uma 

boa articulação entre a geometria dos terminais e a existência de remates 

99 ““Un sistema puede verse 
como un conjunto de elementos 
interrelacionados, iteractuantes 
o interdependientes que forman, 
o puede considerarse que forman, 
una entidad colectiva. (…) Otra 
característica de los sistemas es que 
la pauta de ideas y formas interrela-
cionadas requiere principios, reglas 
y procedimientos para garantir una 
interacción armoniosa y ordenada.” 
In HESKETT, J. (2005) El Diseño 
en la Vida Cotidiana, Barcelona, 
Gustavo Gili. pp. 145-146.
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nos pictogramas, uma boa relação entre figura e fundo, entre cheio e va-

zio, com ou sem contorno, liso, texturado, equacionando também os tipos 

de cruzamento de formas e de interacções entre elas. Consideramos que 

os atributos formais sintácticos de um pictograma e por conseguinte, os 

vários constituintes de um sistema pictográfico se articulem em compati-

bilidade. Ou seja, não só nos interessa uma configuração formal coerente 

“intra-pictograma” mas também “intra-sistema”. 

Também Hubner e Abdulah (2006, p. 16) especularam sobre que caracte-

rísticas devem contribuir para determinar coerência formal num sistema 

de pictogramas. Segundo os autores estas podem ser “tamanho, grau de 

pormenor, forma e cor, e têm que ser transferíveis para todos os pictogra-

mas que estão dentro do sistema, de forma a criar uma harmonia visual.”100 

A definição de coerência geral entre elementos, neste caso, pictogramas, pas-

sa por entender como são escolhidos os atributos formais semânticos que 

permitirão a sua configuração. De acordo com Massironi (1983 [1982]), 

a utilização de demasiados atributos formais num determinado picto-

grama poderá ou não fazer sentido, se tivermos em atenção a carga se-

mântica desse símbolo gráfico. Se tomarmos como exemplo o pictograma 

que simboliza a figura masculina, poderá ser ou não necessário que esse 

pictograma para além do sexo nos comunique também a etnia e naciona-

lidade, ou uma determinada fase do seu desenvolvimento, ou seja, se é 

criança, jovem, adulto ou idoso (Massironi, 1983 [1982]). Esta qualida-

de “colectiva” com relação ao desenho manifesta-se de diversos modos. 

Elementos distintos podem combinar-se em formas funcionalmente 

relacionadas, capazes de uma organização flexível, como se os sistemas 

de produtos modulares (Heskett, 2005)(Figura 28). Se Massironi (1983 

[1982]) defendeu que os atributos formais (semânticos) podem ser em 

elevado número, consoante o contexto de utilização, já Bonsiepe (1992 

[1975], p. 313) referindo-se ao número ideal de atributos formais, mas 

neste caso sintácticos, afirma que “tendo uma certa cautela no que res-

peita às regras da estética, que facilmente degeneram num esquematismo 

opressivo, é possível formular um princípio: o princípio da economia dos 

meios formais. Se o designer utilizar uma gama de variáveis limitada au-

mentará a possibilidade de atingir a coerência formal.” 

Deixando ainda em suspenso, por agora, o número de atributos (semânticos 

ou sintácticos) que deverá idealmente ter um pictograma, se é que se pode 

definir claramente um número, e centrando-nos na efectividade de um 

sistema, esta dependerá da sua coerência geral entre os vários elementos 

que os compõem, de modo a que os utilizadores não tenham dúvidas em 

100 “Basic elements such as size, 
succinctness, shape and colour must 
be transferable to other pictograms 
in the same system, thereby creating 
a visual unity.” In HUBNER, R. & 
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, Thames & 
Hudson, p. 16.

^
Figura 28
Sistema de produtos Occhio 
Lightning®. Fonte: http://www.
occhio.de/en/products/occhio-
system/information/
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agrupar os vários pictogramas com que se vão deparando e, claro, permi-

tir que as tomadas de decisão sejam rápidas e acertadas (Heskett, 2005).

4.3.2  Criação de Sistemas Pictográficos
A observação e a análise das relações sistémicas entre elementos iguais ou 

similares penetra no âmbito da teoria da simetria, que estuda os fenóme-

nos morfológicos que respeitam algumas condições: de acordo com Bon-

siepe (1992 [1975]), os elementos capazes de constituir a configuração 

devem repetir-se, deve existir entre elementos uma relação de igualdade 

ou semelhança e deve também ser encontrado um princípio gerador que 

determina a posição preferencial dos elementos que constituem um todo. 

Um tal princípio gerador relaciona-se exactamente aquilo que pode ser 

também definido como dimensão sintáctica, umas das três dimensões do 

processo semiótico, a par da semântica e da pragmática, segundo Morris.101

Os instrumentos conceptuais da teoria da simetria, cujo valor instrumen-

tal consiste em dar ao designer uma série de procedimentos de criação 

orientada, servem para descrever e distinguir os fenómenos morfológi-

cos. As noções de “parte elementar”, “motivo elementar” e “operação de 

sobreposição” são os conceitos fundamentais dos referidos instrumentos 

conceptuais (Bonsiepe, 1992 [1975]). A “parte elementar” é uma confi-

guração sem simetria em si mesma, o “motivo elementar” é visto como 

o agrupamento mais pequeno de partes elementares, no qual existe uma 

repetição e a “operação de sobreposição” é o movimento a que as partes 

elementares são submetidas, de modo a sobreporem-se completamente. 

Bonsiepe (1992 [1975], p. 222) define também que, a partir do pressupos-

to que “a coerência formal depende do comportamento dos elementos de 

uma configuração”, como vimos anteriormente, “a coerência é o resultado 

da interacção dos elementos que a compõem, sejam estes de tipo isomé-

trico, homeométrico, singenométrico, catamétrico ou heterométrico.”

Estas cinco categorias descritas fazem parte de um grupo de seis que Bon-

siepe (1992 [1975], p. 222) apelidou de “características de igualdade ou 

de semelhança dos elementos”, organizadas aqui de forma decrescente

1. Isometria: dizem-se isomorfos os elementos que têm a mesma forma e 

dimensão;

2. Homeometria: dizem-se homeomorfos os elementos que têm a mesma 

forma mas dimensões diferentes;

3. Singenometria: dizem-se singenomorfos os elementos deformados de 

modo afim ou projectivo;

101 Ver nesta Parte o Capítulo 3: 
Linguística. 



# 82 Tese de Doutoramento em Design  ||  Carlos Rosa  ||  FAUTL

4. Catametria: dizem-se catamorfos os elementos que não são congruentes 

nem afins mas que estão ligados por uma relação interfigura comum;

5. Heterometria: dizem-se heteromorfos os elementos que não têm uma 

relação interfigura mas intrafigura;

6. Ametria: dizem-se amorfos os elementos que não têm relações inter e 

intrafigura.

Após a análise destas seis categorias enunciadas por Bonsiepe, pode-se 

considerar a sua utilização na análise e avaliação dos sistemas que nos 

propusemos a avaliar.

Destes três instrumentos conceptuais da teoria da simetria, que servem 

para diferenciar e descrever os fenómenos morfológicos, cabe-nos des-

tacar aqueles que nos parecem ser relevantes na construção de picto-

gramas: as operações de sobreposição e o motivo elementar102. Existem 

quatro operações elementares de sobreposição: translação, rotação, re-

flexão especular e dilatação. A translação é um deslocamento simples de 

uma parte elementar ao longo de uma directriz de deslocação; a rotação 

é o movimento circular de uma parte elementar em torno de um eixo; a 

reflexão especular é a inversão dos dados de um parte elementar sobre um 

eixo ou plano de reflexão; e a dilatação é a mutação uniforme de uma parte 

elementar a partir de um ponto (centro de dilatação). Em todos os casos, 

as configurações obtidas são similares entre si (Bonsiepe, 1992 [1975]). O 

motivo elementar caracteriza-se pela repetição e agrupamento dos atri-

butos formais sintácticos.

Gui Bonsiepe (1992 [1975], pp. 225-226) dá-nos também as combinações 

possíveis pelas operações de sobreposição: “rotação mais translação, rota-

ção mais reflexão, translação mais reflexão, translação mais dilatação, di-

latação mais reflexão, dilatação mais rotação, reflexão mais dilatação mais 

translação, dilatação mais rotação mais reflexão, reviravolta ou inversão 

(mudança do interior para o exterior)”. No entanto, e contrapondo o que 

Bonsiepe afirma: “das três condições de simetria – similaridade, repetição 

e princípio gerador para a posição preferencial dos elementos formais – a 

última poderia ser colocada de lado” (1992 [1975], p. 223), parece evidente 

que, na concepção dos pictogramas para os Jogos Olímpicos de Munique, 

Otl Aicher não só usou estas três condições, como acabou por tornar a do 

“princípio gerador para a posição preferencial dos elementos formais” 

como uma condição fundamental103. Estamos até em condições de afirmar 

que o princípio gerador é providenciado pela utilização da grelha.

Esta ideia de combinar atributos semânticos de modo a que o objecto possa 

pertencer a um sistema relaciona-se directamente com aquilo a que po-

demos chamar de categorização. Ou seja, “categorizar é tornar equivalente 

103 Ver Parte 3: Casos de Estudo 
e Investigação Activa, Capítulo 9: 
Definição dos sistemas pictográ-
ficos, 9.1 Definição do sistema 
pictográfico dos jogos Olímpicos 
de Munique ‘72, 9.1.2: Aicher e a 
utilização das Leis da Simetria

102 Segundo Bonsiepe (1992 
[1975], p. 225) os três  
instrumentos conceptuais da 
teoria da simetria, que servem 
para diferenciar e descrever os 
fenómenos morfológicos são  
“a parte elementar – uma  
configuração sem simetria em si 
mesma”, o “motivo elementar –  
o agrupamento mais pequeno de 
partes elementares no qual existe 
uma repetição” e “ as operações  
de sobreposição – movimento  
a que as partes elementares são  
submetidas de modo  
a sobreporem-se”. 
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coisas notoriamente diferentes, agrupar em classes de objectos, (...) e res-

ponder a eles nos termos da sua pertença a uma classe, mais do que à sua 

singularidade.” (Massironi, 1983 [1982], p. 121).

Quando se pensa em como construir um sinal pictográfico tendo em con-

ta o seu objectivo primordial, damo-nos conta que existem dois modos 

para reduzir os atributos formais semânticos, ou seja, simplificar a forma 

o mais possível na construção de um pictograma. Um consiste em reduzir 

o número dos atributos considerados (Figura 29), o outro consiste num 

processo de combinação ou recodificação dos atributos em configurações 

de atributos (Bruner e Brown, 1956)104 (Figura 30).

Na definição do enquadramento e decisão formal sobre o desenho de um 

pictograma, há que orientar o processo projectual segundo uma coorde-

nação dimensional, adoptando uma série de procedimentos que visam 

a concordância das dimensões das componentes e das subcomponentes 

que constituem esse objecto gráfico, assim como as várias unidades autó-

nomas que pertencem ao sistema que esses objectos gráficos irão integrar 

(Bonsiepe, 1992 [1975]). Se se adoptar um módulo como unidade dimen-

sional, cuja repetição deverá regular os aspectos dimensionais dos com-

ponentes do sistema, segundo números preferenciais, fica-se obrigado 

a resolver um problema de coordenação modular. Este processo consis-

te na redução da variedade dimensional, isto é, na limitação de todas as  

104 Ver Parte 3: Casos de Estudo 
e Investigação Activa, Capítulo 9: 
Definição dos sistemas  
pictográficos, 9.1 Definição do 
sistema pictográfico dos Jogos 
Olímpicos de Munique ‘72, 9.1.2: 
Aicher e a utilização das Leis da 
Simetria

^
Figura 30
Pictogramas para “Sanitários”, 
de Shigeo Fukuda para a Expo 98, 
Lisboa
Através de uma recombinação 
dos atributos (neste caso os 
dois triângulos que sugerem um 
laço) obtém-se uma alteração de 
género.
Pictograma para “Homem” à es-
querda e para “Mulher” à direita.
Fonte:CAYATTE, H. (1998) Expo 
98: Projecto de Sinalização e 
Comunicação do Recinto. Anuário 
Cadernos de Design. Lisboa, CPD.

<
Figura 29
Pictogramas para “Taxi”.
Podemos observar a variedade de 
atributos formais utilizada para 
construir cada pictograma, em 
nalguns casos os elementos são 
até excessivos.
Fonte: MODLEY, R. (1976)  
Handbook of Pictorial Symbols. 
3250 Examples from International 
Sources., New York, Dover 
Publications.
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dimensões possíveis a algumas dimensões preferenciais. Os pictogramas 

desenvolvidos para os Jogos Olímpicos de Munique e de Pequim, e aque-

les que foram criados para o aeroporto de Colónia obedecem, de um modo 

muito claro, a este princípio da redução da variedade dimensional.105

Pode ainda afirmar-se que o desenho de um objecto que irá ser parte in-

tegrante de um sistema pictográficos nunca é a simples representação 

desse objecto, mas também nem sempre é uma interpretação e uma ex-

plicação. Também é verdade que o emissor da mensagem está fortemente 

condicionado, no momento de escolher o código a aplicar, pela qualida-

de informativa que quer comunicar. Qualquer objecto é um reservatório 

inesgotável de possibilidades expressivas e de traços qualitativos, físicos, 

dimensionais, de referência, entre outros. A representação gráfica revela 

só alguns elementos desse reservatório e só esses são utilizados na comu-

nicação (Massironi, 1983 [1982]). 

Bonsiepe (1992 [1975], pp. 253-254) propõe também um modo de classifi-

cação de sistemas de produtos no âmbito do design industrial, mas que nos 

parece poder servir igualmente de enquadramento ao estudo proposto nes-

ta dissertação. Este modo de classificação, dividida em seis tipos, é compos-

to por: “1. Produtos que funcionam independentemente um do outro mas 

possuindo uma afinidade formal que os faz parecer parte de um sistema. 

2. Produtos que funcionam como unidade, numa relação complementar. O 

carácter de sistema é expresso pelo tratamento isomorfo e homeomorfo dos 

pormenores e superfícies. 3. Produtos que possuem formas homeométri-

cas e são graduados com números preferenciais. 4 Produtos que são iguais 

em certas partes ou subsistemas. O carácter de sistema é dado pela identi-

dade dimensional das partes. 5. Produtos que podem ser dotados de vários 

acessórios. O carácter de sistema é dado pela identidade dimensional das 

zonas de junção. 6 Série de produtos constituídos por elementos estandar-

dizados, que podem ser combinados de diferentes maneiras.” 

Barowski (1961, pp. 16-18), citado por Bonsiepe (1992 [1975], p. 254) apre-

senta-nos uma classificação interessante e muito pertinente acerca do 

modo de ordenar objectos ou produtos num sistema. Esta classificação foi 

apelidada de Sistemas tipo Mecano e, segundo o autor, consiste em “um 

princípio ordenador que representa a formação de um número limitado 

ou ilimitado de diferentes coisas, pertencentes a um determinado campo 

de aplicação, composto com a ajuda de elementos comuns estandardiza-

dos segundo um programa ou plano geral (...) Pode falar-se de Sistema 

tipo “Mecano” quando se utiliza subsistemas iguais para produzir coisas 

diferentes, combinando-as de modo diverso.” Estes sistemas podem ser 

divididos, hierarquicamente em dois grupos, sistemas de grau igual e 

105 Ver Parte 3: Casos de Estudo 
e Investigação Activa, Capítulo 9: 
Definição dos sistemas  
pictográficos, 9.1 Definição  
do sistema pictográfico dos Jogos 
Olímpicos de Munique ‘72, 9.1.2: 
Aicher e a utilização das Leis da 
Simetria
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sistemas de grau desigual. Para os primeiros, deve considerar-se todos 

os sistemas compostos somente por elementos iguais entre si, compos-

tos por elementos diferentes entre si e compostos por elementos iguais 

e diferentes. Para o segundo grupo consideram-se os sistemas de micro 

componentes, para a composição de elementos maiores, os sistemas de 

micro componentes como acessórios para elementos maiores e os siste-

mas micro componentes para a união de macro elementos.

Bonsiepe (1992 [1975]) explora também esta forma de definição sistémica, 

apresentando-nos as quatro etapas necessárias para definir os dois tipos 

de Sistema tipo Mecano: 1. Sistema Mecano para um Número Limita-

do de Produtos e 2. Sistema Mecano para para um Número Ilimitado de 

Produtos. Para desenvolver um Sistema Mecano são necessárias quatro 

etapas, no caso do Sistema Mecano para um Número Limitado de Pro-

dutos são as seguintes:

1. Determinar o campo de aplicação, 

2. Redução dos tipos, escolhendo-os de forma racional, 

3. Elementarização: os tipos definidos são subdivididos nas suas compo-

nentes, adequados à formação de elementos base, 

4. Representação do programa sistémico que mostra a composição dos tipos 

escolhidos; 

As etapas desenvolver um Sistema Mecano para um Número Ilimitado de 

Produtos são as seguintes:

1. Determinar as funções parciais dos elementos cuja combinação é dele-

gada no utente, 

2. Redução de tipos, 

3. Elementarização, 

4. Representação do programa construtivo que não contem todas as combi-

nações possíveis, mas apenas os exemplos seleccionados.

Este modo de definição sistémica, apesar de ter sido desenvolvida para ob-

jectos tridimensionais, pode ser tomada como ponto de partida para uma 

catalogação de objectos bidimensionais. Interessa-nos sobretudo equa-

cionar sistemas compostos por um número ilimitado de objectos picto-

gráficos, mas com um número limitado de componentes. Ou seja, a partir 

de um determinado número de formas modulares conseguir construir 

vários pictogramas diferentes106. 

Com base nas diferentes maneiras de combinar os variados atributos for-

mais que o objecto pode possuir para poder pertencer a um sistema, 

Bruner e Brown propõem três possíveis formas de definição de con-

ceitos: “conjuntivos”, “disjuntivos” e “relacionais” (Massironi, 1983 

[1982]). Os conceitos reunidos nas imagens pictográficas entram nos 

106 Ver Parte 3: Casos de Estudo 
e Investigação Activa, Capítulo 9: 
Definição dos sistemas 
pictográficos, 9.1 Definição do 
sistema pictográfico dos Jogos 
Olímpicos de Munique ‘72, 9.1.2: 
Aicher e a utilização das Leis da 
Simetria
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“conjuntivos”, pois são definidos pela presença conjunta dos valores 

apropriados de vários atributos (Bruner e Brown, 1956).107 

A classificação e catalogação destes objectos gráficos, assumidos percepti-

vamente, baseia-se em conceitos conjuntivos, enquanto que a capacidade 

de distinção se baseia numa soma de atributos diversos, mas que podem 

estar co-presentes. Por outro, lado a base do processo de categorização 

pode manifestar-se preferencialmente pelos indícios que nos são forne-

cidos pela nossa experiência perceptiva, o que faz com que os conceitos 

que se formam com mais facilidade são os que dizem respeito aos objec-

tos concretos. Na elaboração e utilização de pictogramas são considerados 

procedimentos que percorrem as fases primárias e essenciais da forma-

ção de conceitos (Heidbreder, 1947). Massironi clarifica esta afirmação 

de Heidbreder acerca da formação de conceitos, declarando que, se a 

imagem de um objecto tem a função de apresentar esse mesmo objecto 

em toda a sua singularidade, acumulando por isso todos os predicados 

que o distinguem como indivíduo, nos pictogramas deve acontecer o con-

trário. Ou seja, “a figura ‘homem’ deve servir para ‘todos os homens pos-

síveis’. Se se usasse para um sinal a fotografia de um homem, a imagem 

seria muito mais próxima do homem real do que a esquematizada pelo 

pictograma, mas seria bastante menos útil. Se cada figura tem de servir 

para ‘todo o conjunto de objectos possíveis pertencentes a essa classe’, 

a figura de que falamos não deve nunca prefigurar um objecto, mas toda 

a classe daqueles objectos. Ou seja, um conceito.” (1983 [1982], pp. 119-

120). No entanto  acrescentamos que haverá certamente espaço para a 

variação criativa pictográfica (Follis e Hammer, 1979). Ou seja, uma vez 

definido “o quê” (semântica), o designer pode ter margem para introdu-

zir factores de distinção no “como” (sintaxe).

4.4 PROBLEMÁTICA 
DA LINGUAGEM UNIVERSAL
4.4.1 Cultural vs Universal
Como foi referido anteriormente, esta dissertação propõe-se estudar, a par 

da dimensão sintáctica, a dimensão semântica da comunicação pictográfi-

ca. Uma vez que a semântica se relaciona com o significado e com o empre-

go dos códigos de comunicação, torna-se necessário aprofundar um pouco 

este tema da linguagem universal e a importância que os símbolos gráficos 

adquiriram no melhoramento da comunicação em espaços transculturais. 

107 Ver Parte 3: Casos de Estudo e 
Investigação Activa.
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Krampen et al (2007, p. 9) abordando esta temática da comunicação uni-

versal, referem que “as línguas nacionais se tornaram a barreira da lin-

guagem” e questionam se “as imagens visuais podem transpor essas bar-

reiras de comunicação e substituir essas linguagens.”108

Tal como Massironi (1983 [1982]) o referiu, há uma propensão para ins-

tituir-se um código adoptado de modo a construir-se uma cimentação 

dos significados icónicos, cujas regras interpretativas não têm necessi-

dade de aprendizagem específica, uma vez que se encontram como que 

diluídos na cultura dos utilizadores. Este autor nota uma tendência para a 

proliferação de imagens visuais que adquirem características universais, 

cruzando culturalmente os povos do mundo. Qualquer imagem que con-

corra para formar um pictograma deve apresentar esse objecto em toda a 

sua singularidade (Massironi, 1983 [1982]), carregando por isso todos os 

atributos formais semânticos que o caracterizam como indivíduo.

Outro pensador e teórico da comunicação que se debruçou sobre este pro-

blema de transmissão de mensagens para massas transculturais, foi Otto 

Neurath, como vimos anteriormente. Os símbolos gráficos podem desem-

penhar um papel importante na proliferação da informação e entendimen-

to das mensagens, têm para isso é que carregar significados universais. Se 

tomarmos como exemplo um dos nossos casos de estudo, os pictogramas 

para os Jogos Olímpicos, observa-se que de 1936 a 2012 os pictogramas 

criados para ilustrar o futebol apresentam características semânticas se-

melhantes, isto é, apesar dos estilos gráficos serem diferentes a estrutura 

gráfica de construção do pictograma é a mesma, são sempre reconhecíveis 

os atributos que permitem o seu reconhecimento, ou seja, seguem um mes-

mo código que, deste modo, tende a constituir-se como de validade univer-

sal (Figura 31). Logo, essa imagem gráfica universal usada para representar 

“homem”, pode adoptar estilos gráficos diferentes e até mesmo culturais 

desde que o princípio da figura humana não seja eliminado (Figura 32). 

108 “(...) the advantage of language 
ends where national language 
becomes a barrier of communication. 
(…) Can Pictures rise above these 
barriers and replace languages?” 
In KRAMPEN, M., GOTTE, M. & 
KNEIDL, M. (2007) The World of 
Signs. Communication by Pictogra-
phs, Ludwigsburg, Avedition.

<
Figura 31 
Pictogramas olímpicos para 
“Futebol”
Em cima: Tóquio 1964, México 
1968, Munique 1972 e Montreal 
1976, Moscovo 1980, Los Angeles 
1984, Seul 1988
Em baixo: Barcelona 1992, Atlanta 
1996, Sidney 2000, Atenas 2004, 
Pequim 2008
Fonte: HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, Thames & 
Hudson.

Figura 32
Pictogramas para “Homem”  
e “Mulher”
Da esquerda para a direita e de 
cima para baixo: AIGA 1974, Ravi 
Poovaiah 2000, Shigeo Fukuda 
1998, Carlos Rosa 2006

^



# 88 Tese de Doutoramento em Design  ||  Carlos Rosa  ||  FAUTL

Quando nos é pedida a missão de transmitir informações essenciais a um 

grande número de pessoas de línguas diferentes, mas que têm traços so-

cioculturais comuns, como num contexto de Jogos Olímpicos por exem-

plo, e a quem não é fornecido algum ensinamento para defrontarem a des-

codificação dessas mensagens (Massironi, 1983 [1982]), será certamente 

imperativo que se utilize um código semântico comum ao maior número 

de culturas possível. A forma de o conseguir, como afirmou Neurath, será 

através de suportes munidos de símbolos gráficos, o mais transculturais 

possível, que nos ajudem ao reconhecimento da informação veiculada 

facilitando a nossa orientação em espaços tridimensionais, sejam eles 

interiores ou exteriores. No entanto, pode ocorrer que o designer possa 

ficar absorvido pelos seus projectos e vontades, esquecendo-se da pro-

blemática da comunicação universal. Klaus Krippendorff (1989) alerta 

para o facto de os designers terem que obrigatoriamente equacionar os 

contextos de uso dos seus objectos e se estes têm ou não significado para 

os seus potenciais utilizadores. Contrariando o que Sullivan referiu109 nos 

anos de 1890, “forms follow function”, e que serviu de mote, no contexto do 

projecto de design, durante muitas décadas, Krippendorff refere até que 

a forma deverá seguir o significado e não a função. 

Como veremos ao longo deste Capítulo, aeroportos, eventos desportivos 

internacionais, feiras mundiais, são locais de concentração de milhões 

de pessoas oriundas de diversos locais do mundo. É certo que hoje uma 

grande percentagem de indivíduos domina uma segunda língua, para 

além a sua língua materna: o inglês é considerado uma língua univer-

sal. Mas não se pode pedir que todos nós consigamos dominar todas as 

línguas existentes, de forma a comunicarmos. Os símbolos gráficos são 

certamente a melhor ajuda que temos para comunicar direcções, locais, 

conceitos, etc. entre povos e entre culturas. Encontramos também sím-

bolos gráficos nas roupas que vestimos para nos informarem sobre como 

devemos tratar a roupa, ou ainda no painel luminoso no interior de um 

automóvel para nos ajudar na leitura dos vários indicadores, assim como 

noutros produtos como rádios, electrodomésticos, guias turísticos, etc. 

Esta panóplia de símbolos gráficos surgem-nos no dia-a-dia porque as 

exigências de circulação internacional dos mercados destes produtos não 

podem prever a utilização de uma língua ou a confusão de muitas línguas 

em simultâneo (Massironi, 1983 [1982]).

Os pictogramas podem até nem ser entendidos por alguns motivos. Algu-

mas situações são difíceis de descrever de forma imediatamente com-

109 “A forma segue a função”
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preensível. Muitos leitores poderão sentir dificuldade em descodificar a 

mesma mensagem, pois possuem bases culturais diferentes. Esta razão 

pode acrescer dificuldade na descodificação do pictograma e, por con-

seguinte, reduzir a eficácia do processo de comunicação. Os pictogramas 

para “instalações sanitárias” são usados extensamente nas portas das ins-

talações sanitárias públicas por todo o mundo e são um claro exemplo de 

um pictograma que significa algo diferente do que descreve (Mollerup, 

2005). No entanto arriscamos dizer que haverá certamente muito pouca 

gente que não saiba o que estes pictogramas significam quando, num es-

paço público, procura a zona de sanitários. Os pictogramas que represen-

tam os sanitários são exemplos de um símbolos gráficos que atravessam 

transversalmente todas as línguas (Figura 33). No entanto há casos que 

apresentam algumas dificuldades em transmitir a sua mensagem, como 

no caso dos pictogramas para a Expo 98. No nosso entender os pictogra-

mas usados na Exposição Internacional de Lisboa, em 1998, não são um 

sistema irrepreensível, pois apresentam algumas incongruências tanto 

ao nível da sintaxe, como ao nível da semântica. Ou seja alguns dos picto-

gramas apresentam um significado ambíguo, pressuposto que deve rejei-

tar-se (Figura 34). Ao observarmos a imagem que ilustra os pictogramas 

para as instalações sanitárias (Figura 35), reconhecemos formas que su-

gerem a representação de uma cabeça, dois círculos lado a lado inseridos 

num circulo maior. A este conjunto somam-se dois triângulos, elementos 

que definem o género a representar, masculino ou feminino. No picto-

grama que ilustra a figura feminina os triângulos assumem-se como um 

laço para o cabelo; no pictograma que afigura a representação masculina 

os mesmo elementos indicam um laço para o colarinho. Acreditamos que 

esta representação é algo complexa, e pouco imediata sob o ponto de vis-

ta dos códigos semânticos. É formalmente interessante, pois apenas com 

a rotação de 180º o mesmo pictograma adquire diferença de género. No 

entanto, sob o ponto de vista da descodificação, o significado perde-se 

porque os códigos universais que os utilizadores estão habituados a utili-

zar não são os seguidos pelo designer.

Outro problema se coloca ao abordarmos esta temática da linguagem uni-

versal. Há códigos que caem em desuso e são eliminados ou reutilizados 

com outro significados. Se tomarmos como exemplo os pictogramas AIGA 

que representam “telefone” e “correio” observamos que um deles tem 

vindo a ser cada vez menos utilizado e o outro já adquiriu um significado 

Figura 33
Pictogramas para “Sanitários”.
Podemos observar a variedade 
de pictogramas em utilização, 
respondendo todos eles, à questão 
da transcultiralidade. Fonte: 
MODLEY, R. (1976) Handbook of 
Pictorial Symbols. 3250 Examples 
from International Sources., New 
York, Dover Publications.

^

Figura 35 
Pictogramas para “Sanitários”, 
Expo 98, Lisboa. Fonte: CAYATTE, 
H. (1998) Expo 98: Projecto de 
Sinalização e Comunicação do Re-
cinto. Anuário Cadernos de Design. 
Lisboa, CPD..

^

^
Figura 34
Pictogramas utilizados na Expo 98, 
em Lisboa.
Observa-se que em termos sin-
tácticos há algumas incongruên-
cias, nomeadamente ao nível dos 
remates das formas. Num caso são 
rectos, noutro redondos.
Fonte: CAYATTE, H. (1998) Expo 
98: Projecto de Sinalização e 
Comunicação do Recinto. Anuário 
Cadernos de Design. Lisboa, CPD.
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diferente. O pictograma para telefone, sob o ponto de vista da represen-

tação gráfica, está desactualizado, pois as formas dos novos telefones em 

pouco ou nada se conotam com esta aqui apresentada. O pictograma para 

correio adquire agora um significado mais actual, fruto do progresso e da 

tecnologia; quando os utentes com prática de uso de recursos informáti-

cos vêem este símbolo gráfico mais rapidamente o associam ao “correio 

electrónico” (email) que ao correio tradicional, ou seja à utilização dos 

sobrescritos postais. Apesar de o e-mail ser um “objecto virtual” e des-

materializado, convencionou-se associá-lo ao envelope do correio tradi-

cional devido ao facto de coincidirem metaforicamente.

4.4.2 O legado da Isotype
Como vimos, a Isotype fundada por Otto Neurath foi, no nosso entender, 

o expoente máximo na tentativa de conceber uma linguagem universal 

composta apenas por símbolos gráficos, nos quais deveriam ser supri-

midos todos os detalhes e variações supérfluas (Aicher e Krampen, 1993 

[1977]). Mas, outras tentativas de comunicação transcultural através de 

uma língua auxiliar internacional servindo de elo de união entre povos 

surgiram ao longo do Século XX, como a Glyphs Inc. a Icograda, a Seman-

tografia e o LoCoS.

Um antigo colaborador de Neurath em Viena, Rudolf Modley, continuou 

os seus esforços nos E.U.A. Em 1930 deslocou-se a Chicago com o fim de 

introduzir os métodos desenvolvidos no seio da Isotype no Museu da Ci-

ência e Indústria da cidade. Inicialmente, Modley dedicou-se sobretudo à 

aplicação de pictogramas em estatística. Segundo Aicher e Krampen (1993 

[1977]), no ano de 1934, Modley fundou a Pictorial Statistics, Inc. e a Picto-

graph Corporation elaborando um total de mil pictogramas para estatísticas 

comerciais. Em 1964 criou, com Margaret Mead, a Glyphs Inc., instituição 

de utilidade pública com a intenção de se dedicar à criação de comunica-

ção internacional, de forma não linguística. A partir de 1968, a Glyphs Inc. 

publicou 27 números do Glyphs Newsletter. Os fundamentos de uma teoria 

dos “Glyphs” foram descritos pela antropóloga e linguista Mary Catherine 

Bateson.110 Resumidamente, esta autora afirma que um Glyph é um signo 

visual convencional com um significado completo, ou seja, que é instituído 

e terá que ser aprendido e que não está associado a nenhuma forma verbal. 

Para ser eficaz, a sua forma visual deveria ser conhecida internacionalmen-

te. Um Glyph tem o seu significado encerrado em si mesmo, representando 
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por exemplo uma frase ou uma ideia como “proibido fumar” ou “água não 

potável” (Aicher e Krampen, 1993 [1977]). 

Em 1963, foi fundada a partir de Londres uma organização profissional 

de designers gráficos, o International Council of Graphic Design Associa-

tions (ICOGRADA). Esta associação, de âmbito internacional, tem vindo 

a ocupar-se também do problema da normalização dos signos gráficos. 

Após uma tentativa infrutífera, entre 1964-66, “para estabelecer um 

conjunto unificado de signos, especialmente sinalética de edifícios” 

(Bessa, 2005, p. 158), o ICOGRADA mantém actualmente uma coopera-

ção assídua, como consultor do ISO/TC145, a organização internacional 

de estandardização.

Estas tentativas de constituição de linguagens universais compostas por sím-

bolos gráficos, segundo Yokio Ota (1993), citado por Bessa (2005, p. 159), 

podem “dividir-se em dois tipos: por um lado, o movimento para o uso de 

um número mínimo de símbolos gráficos internacionais (Modley, ICO-

GRADA, ISO); por outro, a tentativa de criar um sistema completo de picto-

gramas, uma espécie de alfabeto de imagens, com regras e sintaxe próprias, 

e capaz de transmitir visualmente não apenas informação objectiva mas 

também sentimentos e até pensamento abstracto (Semantography, de C.K. 

Bliss; LoCoS [Lovers Communication System])” (Figura 36).

Bliss, um outro colaborador de Otto Neurath na Isotype até ao eclodir da II 

Guerra Mundial, desenvolveu o Semantography / Blissymbolics (Figura 

37). Este tipo de linguagem foi claramente inspirado nos caracteres chi-

neses (Bessa, 2005). Bliss partilhava dos mesmos princípios de Neura-

th, de que o principal instigador das guerras era a diferença de línguas.  

O sistema de Bliss ambicionava ser uma espécie de “Esperanto Visual” que, 

quando comparado com o Isotype, quer ao nível dos pictogramas quer ao 

nível das complicadas regras sintácticas, quer ao nível da derivação de uns 

signos a partir de outros, etc. era muito mais abstracto, tornando-se qua-

se inacessível em termos de comunicação. C.K. Bliss, no seu livro Seman-

tography (1965), dizia que um dos defeitos do Isotype era não ser possível 

fazer frases com os pictogramas. Além disso, um mesmo signo do sistema 

Isotype, por exemplo uma chama, podia representar diferentes coisas, em 

diferentes estatísticas: o calor produzido e destruição pelo fogo. Pensamos, 

no entanto que, o sistema de comunicação de Bliss era menos eficiente que 

o da Isotype, pois requeria um longo processo de aprendizagem, o que o 

tornava pouco imediato e ineficaz. Apesar desta constatação, e contraria-

mente ao que acreditamos ser um sistema de comunicação pictográfica 

110 In Mary C. Bateson (1964), 
Some Theoretical Components on 
Glyphs (memorando preparado 
para o International Cooperation 
Year; apud BESSA, J. P. (2005) 
Representações do Masculino e do 
Feminino na Sinalética, Aveiro, 
Universidade de Aveiro.

^
Figura 36
Sistema de símbolos “LoCoS 
[Lovers Communication System]” 
de Yukio Ota, 1964. Fonte: www.a-
website.org/design/pictohistory/
locos.html

^
Figura 37
Sistema de símbolos “Blissymbolics” 
de C.K. Bliss, 1949. Fonte: http://
www.blissymbolics.org/pfw/
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eficiente, Yokio Ota, designer japonês do LoCos, partilhava em parte da 

convicção de Bliss, que assentava o seu sistema na premissa de que a be-

leza de criar e veicular informação através de símbolos gráficos residia 

na possibilidade de criar “frases” (Bessa, 2005). No entanto, a Isotype 

apresentava também conceitos replicados através da combinação de dois 

ou mais pictogramas (Figura 38). Estes não permitiam construir verda-

deiras frases, como Bliss, antigo colaborador de Neurath, fez notar. Bliss, 

desenvolveu assim o Semantography Blissymbolics. Através desta forma 

de linguagem, podia-se construir frases mais completas através de sím-

bolos, como na escrita chinesa. Apesar de C.K. Bliss acreditar que o seu 

sistema de escrita iria colmatar o que ele achava ser uma lacuna da Iso-

type, acabou por não ter seguidores, porque o resultado que alcançou foi 

demasiado abstracto.

A demanda por um alfabeto de imagens ou símbolos é, de facto, muito an-

tiga: do Renascimento ao século XVIII acreditou-se que os hieróglifos 

egípcios constituíam uma escrita cifrada, simbólica e mágica. A criação 

de uma linguagem secreta, atribuída a Hermes Trimegisto (deus Thot 

dos egipcíos), que encerrava os segredos do cosmos era composta por um 

conjunto de cerca de 200 símbolos. Esta ideia teve origem num tratado do 

século V d.C. e este tipo de escrita ficou conhecida como Hieroglyphica. Os 

ideogramas da Hieroglyphica inspiraram diversos alfabetos mágicos, ta-

lismãs, signos alquímicos, etc. (Bessa, 2005). Este tipo de comunicação 

assentava mais numa estrutura sintáctica de símbolos abreviados, como 

na estenografia, descurando a analogia entre o objecto real e a sua repre-

sentação sígnica. 

4.4.3 Normalização e estandardização universal
O grande antecedente a uma tentativa estandardização nas linguagens teve 

o seu expoente máximo na obra de L. L. Zamenhof (1859-1917), “depois 

de pensadores eminentes, como Decartes ou Leibnitz, se terem sentido 

atraídos pela ideia da criação de uma língua auxiliar cifrada, utilizável à 

escala do globo” (Bessa, 2005, p. 219). Estes ideais de “linguagem única e 

transversal” foram também seguidos no campo da linguagem não verbal.

A ideia de criação e implementação de uma linguagem constituída por 

símbolos remonta à década de 1880, altura em que foi proposto um vo-

cabulário de símbolos gráficos internacionais para uso em diagramas 

e plantas de instalações eléctricas numa convenção em Paris (Aicher e 

^
Figura 38
Imagem explicativa da  
combinação de pictogramas  
Isotype: pictogramas para  
“Pão”, “Homem” e “Padeiro”.
Design: Gerd Arntz
Fonte: www.gerdarntz.org/
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Krampen, 1993 [1977]). Por certo, esta foi umas das primeiras grandes 

tentativas de normalizar e estandardizar uma linguagem não verbal.

Este conceito de estandardização de símbolos gráficos foi adoptado pela ISO 

– International Organization for Standardization. “O trabalho técnico da 

ISO realiza-se através de comités (TC – Technical Committee) que se 

ocupam dos problemas da estandardização num grande número de áreas. 

Para a normalização de símbolos gráficos existe o Comité Técnico 145 (TC 

145) cujas linhas directrizes se baseiam no Deutschen Normenausschuss 

(DNA), Comité Alemão de Normas. O seu campo de acção inclui, segundo 

o mandato da ISO, a normalização de símbolos gráficos, desenvolvimento 

e formalização das directrizes para a sua configuração, responsabilidade 

total sobre a clareza e coordenação dos signos gráficos existentes e nor-

malização de novos signos gráficos quando solicitado por algum comité 

técnico.” Bessa (2005, p.160).

De facto, é relevante fazer referência nesta dissertação que, para além da si-

nalética de edifícios, o uso de símbolos gráficos é uma realidade do nosso 

quotidiano, na utilização dos chamados “códigos técnicos” da ciência e da 

indústria. Com a industrialização, a divisão do trabalho e a especialização 

crescente nos campos da ciência e da técnica, cada área desenvolveu uma 

série de signos específicos, utilizados em notações abreviadas, mapas, 

esquemas explicativos, entre outros. Segundo Aicher e Krampen, 1993 

[1977], existiam à data aproximadamente 9000 “símbolos standard”, di-

vididos pelas seguintes áreas: electrotecnia e electrónica; instrumentos 

(e sua fabricação); lógica e processamento de dados; utilização de má-

quinas; soldadura e tratamento de superfícies; construção; aparelhos de 

calefacção e ar condicionado; arquitectura; desenho técnico; cartografia, 

topografia e geologia e meteorologia.

As várias tentativas de organização de símbolos técnicos publicados têm 

sistematizado diferentes áreas, como o fez Henry Dreyfuss (1984) no 

seu livro “Symbol Source Book” (Bessa, 2005). Krampen et al. (2007, p. 

40) também se questionavam se haveria uma forma de ordenar o uni-

verso das figuras, afirmando que “as possibilidades de organização são 

arbitrárias e difíceis de memorizar. O agrupamento de todas as figuras 

em grupos semânticos obriga à elaboração de uma ‘teoria dos objec-

tos visuais’, o que permitiria um entendimento empírico e um arranjo 

compreensivo do mundo. Se tomarmos como exemplo a teoria ecológi-

ca da percepção visual do ambiente (1979-1986), proposta por Gibson, 

esta diz-nos que se as figuras, no caso pictogramas, apenas descrevem 
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o mundo visível então os campos semânticos  devem ser baseados numa 

classificação de objectos visíveis.” Estes autores rematam referindo que 

“a estrutura sintáctica das figuras apenas transmite significado através 

da inserção da descrição de objectos visíveis e das suas acções.”111 

De acordo com Pedro Bessa (2005), um empreendimento mais conclusivo, 

ensaio de discriminação rigorosa dos símbolos técnicos foi levado a cabo 

por R.S. Easterby, no âmbito do TC 145 / ISO. Easterby, também ele e à 

semelhança do que foi feito pelo AIGA nos anos 1970 aquando da criação 

dos 34 símbolos para utilização em aeroportos e gares, considerou que os 

símbolos podiam ser classificados de um ponto de vista pragmático (em 

função do seu âmbito de utilização), semântico (em função da adequa-

ção entre a imagem e o seu significado) ou sintáctico (em função da se-

melhança ou relações funcionais existentes entre formas simbólicas), de 

acordo com o modelo teórico de Charles Morris. 

Os ideais de estandardização, regulamentação e normalização alcançam 

o seu expoente máximo no advento do código da estrada. Os primeiros 

sinais viários foram implementados devido aos ciclistas, se bem que a 

verdadeira história dos sinais de trânsito começe com a invenção e difu-

são do automóvel. Com o crescimento populacional, principalmente nas 

grandes cidades houve a necessidade de instituir um código que regulasse 

o tráfego automóvel e a circulação pedonal. Bessa (2005, p.164) afirma 

até que “o Código da Estrada (...) é, ainda hoje, o exemplo mais universal 

e significativo da sinalização.” 

Foi em Itália que se desenhou os primeiros sinais rodoviários modernos 

(Aicher e Krampen, 1993 [1977]). Estes datam de 1895 e, acabaram por 

substituir as habituais inscrições utilizadas até então nos painéis que 

assinalavam a proximidade de perigo. As recomendações dos congres-

sos da Liga Internacional para o Turismo, efectuados no virar do século em 

Londres e Paris, decretaram que as inscrições deveriam ser suprimidas 

e substituídas por símbolos. Estima-se que através das iniciativas dos 

Touring Clubs Nacionais, no ano de 1904, em França foram apresenta-

dos os primeiros painéis destinados a ciclistas e automobilistas (Cos-

ta, 1989). Nessa altura, os sinais de circulação podiam já subdividir-se 

em sinais de orientação, de redução de velocidade e de perigo (Bessa, 

2005). Em Itália, por volta de 1904, havia nove desses sinais em uso, 

enquanto na Alemanha, no final dessa década, utilizavam-se apenas 

oito (Aicher e Krampen, 1993 [1977]).

No ano de 1908, sob iniciativa do governo francês, organiza-se em Paris o 1er. 

Congres International de Ia Route, congregando diversos países europeus. 

111“The available arrangements 
of Picture collections are arbitrary 
and difficult to memorize.  
An arrangement of all pictures into 
clear semantic fields demands  
a theory of the visual objects that 
 allows an empirically  
understandable and comprehensive 
arrangement of the object world. The 
order for the basic arrangement of the 
object world of pictographs is based 
on Gibson’s ecological theory of the 
visual perception of the environment 
(1979/1986). If pictures can only 
depict the visible world, then the  
semantic fields of pictographs 
must be based on an order of visible 
objects. (…) The syntactic structure 
of pictures can be given by  
meaning only through the insertion 
of depictions of visible objects and 
their actions.” In KRAMPEN, M., 
GOTTE, M. & KNEIDL, M. (2007) 
The World of Signs.  
Communication by Pictographs, 
Ludwigsburg, Avedition, p. 40.
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Em resultado desse convénio, instituem-se os primeiros quatro picto-

gramas a ser inseridos em sinais viários, que seriam adoptados por to-

dos os estados europeus ali presentes (Aicher e Krampen, 1993 [1977], 

Costa, 1989). Estes sinais estão ainda em uso na actualidade e são eles: 

lomba ou valeta; curva e contra-curva (curva perigosa); passagem de 

nível com guarda; e cruzamento (Figura 39). Posteriormente, no ano 

de 1926, e de novo por iniciativa do Governo Francês, reúnem-se 53 

estados com o objectivo de unificar e normalizar os sinais de perigo, 

acrescentando-se aos instituídos em 1908, o sinal indicativo de “pas-

sagem de nível sem guarda” (locomototiva) (Figura 40) . Pela primeira 

vez, adopta-se para os sinais de perigo a forma geral do triângulo de-

bruado a vermelho. Entre 1931 e o início da II Guerra Mundial, uma sé-

rie de novos sinais vão sendo incorporados no Código. Exemplos disso 

são as primeiras placas indicadoras de “telefone público”, “oficina de 

reparações” e “posto de gasolina” (Bessa, 2005).

O sistema de sinais da circulação rodoviária divide-se agora em sinais de 

perigo (triangulares); sinais de prescrição absoluta (circulares), subdi-

vididos em sinais de proibição e obrigação;  sinais de simples indicação 

(rectangulares), subdivididos em sinais de informação, de pré-sinaliza-

ção e direcção (indicadores de direcção e/ou trajectos conducentes a de-

terminada localidade) e sinais de identificação (placas sinalizadoras) de 

localidades e estradas (Bessa, 2005).

Com o aumento do número de sinais de 26 para 55 e devido ao Protocolo de 

1949, “o sistema europeu de sinais de trânsito atingia o seu ponto culmi-

nante ou de máximo desenvolvimento. O protocolo determinava que se 

privilegiasse a utilização de símbolos, não devendo as eventuais inscri-

ções ter mais que um carácter de indicação adicional.” (Bessa, 2005, p. 

168; apud Aicher e Krampen, 1993 [1977]).

Ao co-existirem dois sistemas, um Europeu e outro Americano em uso des-

de 1948, a Comissão de Transportes da ONU nomeou um grupo de peritos 

para iniciar os preparativos para um único sistema internacional de si-

nais de trânsito, apenas um ano após a assinatura do Protocolo de 1949.

Foi levado o cabo um estudo comparativo dos dois sistemas, que assentou 

sobretudo sobre a capacidade de reconhecimento à distância. Interessa-

nos deste estudo reter apenas ter ficado então demonstrado que os sinais 

figurativos têm níveis de reconhecimento muito superiores aos das placas 

escritas (Aicher e Krampen, 1993 [1977]).

A utilização de símbolos figurativos associados à sinalização começou então a  

ganhar força. Os E.U.A. adoptaram os pictogramas em uso na Europa, 

^
Figura 39
Os primeiros quatro sinais para 
a rede viária, instituídos no ano 
de 1908. Fonte: KRAMPEN, M. 
(1965) Signs and Symbols in 
Graphic Communication. Design 
Quarterly, 62, 31.

^
Figura40
Sinal para o “Passagem de Nível 
sem Guarda”, instituído em 1926.
Fonte: KRAMPEN, M. (1965) 
Signs and Symbols in Graphic 
Communication. Design Quarterly, 
62, 31.
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abdicando da maior parte da informação escrita que usavam na sua rede 

viária. No entanto, não foi possível uma unificação mundial, como fora 

proposto. À falta disso, foi sugerido na Convenção de Viena (1968) que se 

caminhasse para uma uniformização dos sinais por continente. Esta uni-

formização por continente ganhou expressão quando também no Japão 

se começa a adoptar o uso de pictogramas. “Neste país, até 1963, os sinais 

rodoviários constavam de instruções escritas. Contudo, com a realização 

dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e em consideração ao elevado número de 

visitantes estrangeiros, decidiu-se finalmente aderir ao sistema em uso 

na Europa.” (Bessa, 2005, p. 169).

4.4.4 Os Jogos Olímpicos 
Um dos casos de estudo desta dissertação são os pictogramas utilizados nos 

Jogos Olímpicos de 1972 em Munique, nos de 1992 em Barcelona e os 

de 2008, que ocorreram em Pequim. Para isso, porém, será importante 

fazer-se uma caracterização prévia dos Jogos Olímpicos e do modo como 

decorrem, abordando também as suas origens.

Os Jogos Olímpicos tal como os conhecemos hoje, apelidados de “Jogos 

Olímpicos da Era Moderna”, são celebrados de 4 em 4 anos, sempre em 

países de continentes diferentes. Ou seja se uma edição ocorrer num país 

do continente europeu, a edição seguinte ocorrerá em África, na Ásia, na 

América ou na Oceânia, e nunca novamente na Europa. Os Jogos Olímpi-

cos tiveram origem no ano de 776 a.C., em resultado do acordo estabeleci-

do entre dois reis, Lícurgo, de Esparta, e Ífitos, de Elida, com o objectivo 

de pôr fim a uma guerra local, entre Elis e Pisa. As cláusulas desse acordo 

foram gravadas num disco de bronze, conhecido pelo “Disco de Ífitos”. 

Diz-se que os Jogos decorriam em Olímpia, nas duas últimas semanas do 

mês de Julho, porque o Vale de Olímpia era um estado neutro, tendo sido 

considerado um lugar sagrado que não podia ser exposto ao risco de guer-

ras. Os jovens helénicos passaram então a reunir-se de 4 em 4 anos para 

celebrarem as competições atléticas (Marreiros, 1992).

Os Jogos Olímpicos foram inspirados no modelo grego, disputando-se em 

Atenas pela primeira vez no ano de 1896. Após a realização do primei-

ro congresso olímpico no ano de 1894, onde se definiram as directrizes 

e funcionamento dos Jogos, optou-se por realizar o primeiro encontro 

desportivo olímpico da Era Moderna na cidade de Atenas em 1896. No 

dia 5 de Abril de 1896, e com um interregno de 1503 anos, renasceram 
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os Jogos Olímpicos. Como veremos mais adiante, foi no ano de 1936, em 

Berlim, que surgiu em contexto olímpico aquilo que se pode considerar 

como a primeira grande tentativa de representação dos desportos através 

de símbolos gráficos112.

A história da representação de cada modalidade através de imagens picto-

gráficas, teve o seu primeiro expoente nos Jogos Olímpicos de 1936, em 

Berlim (Hubner e Abdullah, 2006). No entanto, apenas é a partir dos anos 

1960 que a linguagem pictográfica olímpica se assume como tal.113

A adopção de pictografia para representar os variados desportos nos Jogos 

Olímpicos tornou-se evidente com a inclusão de um maior número de 

modalidades olímpicas ao longo das décadas.

A identificação dos desportos de forma rápida e eficaz era de facto um pro-

blema premente que teria que ser resolvido. A utilização de pictogra-

mas foi e é certamente um factor que optimiza e ajuda na identificação e 

orientação nos recintos olímpicos. No entanto, consideramos que a pro-

liferação do uso de imagens pictográficas também foi impulsionada pela 

transmissão televisiva dos Jogos. Os pictogramas passaram a alcançar um 

público muito mais vasto, associados ao respectivo calendário e horário 

que se caracteriza por ser intenso e preenchido.

Importa também referir que a oportunidade de organizar os Jogos Olímpicos 

por parte de uma cidade, que, no fundo, representa um país, é conseguida 

no termo de um processo complexo e moroso de candidatura durante o 

qual concorre com outras grandes cidades do mundo. A organização im-

plica avultados investimentos quer em instalações desportivas adequadas 

à escala do evento, quer em instalações de apoio aos atletas, suas comiti-

vas, aos jornalistas e ao público, para além da própria demonstração de 

uma capacidade excepcional de organização e concretização. Nesse senti-

do (e, de um modo semelhante ao que sucede com as Exposições Univer-

sais e Internacionais), os Jogos Olímpicos representam a oportunidade 

de uma cidade (um país) projectar uma imagem positiva de si própria aos 

olhos dos restantes habitantes do planeta. Por esta razão também, os sis-

temas de pictogramas olímpicos das últimas décadas vêm materializando 

uma intenção de expressar uma certa cultura local, uma marca de carac-

terização formal que reclama a memória de uma determinada tradição, 

capaz de distinguir esses pictogramas daqueles que existiam até então e 

de os associar de um modo muito directo e evidente da ocasião para a qual 

foram concebidos.114

Esta projecção de uma imagem visual global e cuidada acabou por ser enten-

dida como um programa integrado de comunicação gráfica associada aos 

112 Este tema será desenvolvido 
na Parte: 3: Casos de Estudo e 
Investigação Acitva, Capítulo 6: 
Caso de Estudo: Os pictogramas 
nos Jogos Olímpicos de Verão, 
6.1 Introdução: pictogramas nos 
Jogos Olímpicos de Verão entre 
1936 e 2012

113 Ver Parte: 3: Casos de Estudo 
e Investigação Acitva, Capítulo 6: 
Caso de Estudo: Os pictogramas 
nos Jogos Olímpicos de Verão

114 Ver Parte: 3: Casos de Estudo 
e Investigação Acitva, Capítulo 6: 
Caso de Estudo: Os pictogramas 
nos Jogos Olímpicos de Verão
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Jogos Olímpicos, ou seja, como um megalómano projecto de identidade. 

São disso exemplares os casos da Cidade do México (com um sistema de 

signos especialmente concebido e adoptado para os transportes públicos 

da cidade por ocasião do evento em 1968) e de Los Angeles, no ano de 

1984, (quando foi desenvolvido um projecto integrado de grafismo, cor 

e ambientes que cobria todas as ocasiões, situações e componentes do 

evento) ou até mesmo nos Jogos de Munique em 1972 (veja-se o progra-

ma gráfico de cartazes, bilhetes, horários, etiquetas, relatórios e outras 

publicações coordenadas por Otl Aicher)(Figura 40).

A escolha de pictogramas olímpicos como caso de estudo desta dissertação é 

justificada pelo reconhecimento generalizado de que o incremento do uso 

de pictogramas à escala internacional foi influenciado em grande medida 

pela sua associação aos Jogos Olímpicos ocorridos a partir da década de 

1960, nomeadamente Tóquio (1964), Cidade do México (1968) e Muni-

que (1972) (Krampen et al., 2007).

4.4.5 Aeroportos
Os anos de 1970 foram uma década de enorme criação e proliferação pic-

tográfica. Em 1972, Otl Aicher criou a família pictográfica para os Jogos 

Olímpicos de Munique; no ano de 1974, o AIGA – American Institute of 

Graphic Arts, em cooperação com o Departamento de Transportes dos Es-

tados Unidos da América criou 34 símbolos para passageiros e utilizado-

res de aeroportos. Estes símbolos foram desenhados apenas para uso pe-

destre. Para além da criação de símbolos gráficos de utilização em espaços 

de natureza arquitectónica e urbana, na década de 1970 “os pictogramas 

começaram também a aparecer ligados a vários produtos industriais.”115 

(Mijksenaar, 1997, p.24)

A edificação de aeroportos cresceu exponencialmente durante os anos 

1960, devido ao aumento de tráfego assente na generalização dos aviões 

Figura 41
Suportes de comunicação  
utilizados nos Jogos Olímpicos 
de Munique em 1972, com 
design de Otl Aicher.
Da esquerda para a direita: 
calendário, rede de parques 
de estacionamento, cartazes 
publicitários para “tiro ao alvo” 
e para “atletismo”.
Fonte: http://
www.1972municholympics.
co.uk/Posters/Poster_Sport_
Section.php

115 “Pictograms were also 
starting to appear in connection with 
various industrial products at this 
time.” In MIJKSENAAR, P. (1997) 
Visual Function:  An introduction 
to Information Design, New York, 
Princeton Architectural Press, 
p. 24.

^
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de passageiros a jacto, que veio permitir a circulação entre países de uma 

forma muito mais rápida entre continentes, evitando as viagens por mar 

demasiado demoradas. Esta foi uma razão mais que suficiente para se  in-

serir comunicação mais universal, pictográfica, nos aeródromos, que são 

dos mais importantes interfaces de ligação de passageiros entre territó-

rios (Barreto, 2005). 

A primeira vez que se usou o termo “airport” foi na cidade inglesa de 

Southampton, quando os hidroaviões (na altura apelidados de “flying-

boats”) chegavam e partiam do porto desta cidade. Foi denominado de 

“porto aéreo” pelo Presidente da Câmara e esteve em utilização entre 

1919 e 1958.

Expondo alguns números, tomemos como exemplo o Aeroporto da Porte-

la, em Lisboa. Em Agosto de 2009 (Guerreiro [ed.], 2009), dizia-se que 

“bateu-se em 02 de Agosto o recorde de passageiros diários, um total de 

55.282 passageiros, contra os 54.696 de 04 de Agosto de 2008. (...) Actual-

mente 32 companhias aéreas regulares voam directamente do Aeroporto de 

Lisboa para 95 destinos no mundo, mais três do que em 2008.” O número 

de passageiros quase triplicou em 20 anos, passando de cinco milhões, em 

1990, para 13,3 milhões, em 2009, o que dá uma média de 1,1 milhão de 

passageiros por mês. No entanto, há aeroportos bem mais movimentados 

que o da Portela. O maior aeroporto do mundo, com uma área de 986 mil 

metros quadrados, é o Aeroporto Internacional de Pequim, desenhado pelo 

arquitecto britânico Norman Foster, que foi projectado equacionando a ca-

pacidade de movimentar 76 milhões de passageiros por ano. Já o Aeroporto 

de Atlanta, nos Estados Unidos da América, é considerado o aeroporto com 

mais trocas de passageiros. Contabilizando os últimos 12 anos, desde 1999, 

este aeroporto serviu uma média de 88 milhões de passageiros por ano. 

Um aeroporto, é composto, fundamentalmente, por duas grandes áre-

as: a exterior, constituída pelas pistas onde se efectuam as aterragens 

e partidas das aeronaves e espaços destinados a estacionamento, onde 

se efectuam as cargas e descargas, incluindo as dos passageiros e fun-

cionários; e a área interior, que dá apoio aos viajantes e onde é feito o 

tratamento das bagagens. Esta área interior de apoio aos viajantes há 

zonas de partidas e de chegadas; em cada uma delas há zonas públicas 

e zonas exclusivas para os passageiros; todas elas contemplam funções 

bem típicas e específicas e todas têm necessidades de sinalização que 

os sistemas aplicados – e aqui estudados – consideram. Na primeira 

encontramos desde zonas comerciais, lounges, restauração, instalações 

sanitárias, agências bancárias, correios, postos de informação turísti-
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ca, balcões de companhias aéreas, ecrãs informativos com a denomi-

nação dos voos, entre outros. Na zona de uso exclusivo de passageiros 

encontramos os balcões de check-in, recolha de bagagens, controlo de 

passageiros para embarque, instalações sanitárias, restauração, salas de 

embarque, entre outros. Esta descrição aponta no sentido de ilustrar a 

complexidade de espaços diferentes existentes no interior de um aero-

porto. Naturalmente, a extensão física do aeroporto e respectivas áreas 

de serviço varia consoante a importância do aeroporto e a afluência di-

ária de passageiros.

Os aeroportos constituem um tipo de espaços de utilização transcultural 

onde o desafio na planificação de um projecto de orientação é claramente 

superior. Pois “quanto maior é o aeroporto mais os seus espaços se ra-

mificam em múltiplos terminais ligados por uma disposição de estradas, 

parques de estacionamento, autocarros, comboios ou outras infra-estru-

turas que lhes providenciam o acesso. Os transeuntes são confrontados 

com uma variedade de interfaces de transportes que se relacionam entre 

si, e onde deve estar exposta toda a informação possível para que as to-

madas de decisão dos percursos sejam rápidas e fáceis.” (Barreto, 2002, 

p. 112). A soma da variedade cultural dos transeuntes com a multiplici-

dade de percursos a seguir e serviços ou locais a encontrar, mais o stress 

associado à própria viagem aérea, à distância em relação aos contextos 

familiares, associado ao imperativo cumprimento de horários precisos 

reforça a necessidade de nestes locais existir sistemas de comunicação o 

mais universal possível. Nestes casos, como parece óbvio, a utilização de 

um sistema não verbal, pictográfico portanto, garante que a troca de in-

formação seja tão eficaz quanto possível.

Para melhorar as condições de orientação de um tão elevado número de pas-

sageiros, Barreto afirma (2005, p. 111) que “na construção dos sistemas de 

orientação destes espaços, que possuem uma população flutuante bastan-

te diversificada, há que considerar a multiplicidade de factores culturais, 

graus de literacia, idioma, etc., dos seus utilizadores.” Pois, um aeroporto é 

um local de convergência cultural, que se relaciona com os centros urbanos 

a que está ligado, caracterizando-o como cidade-aeroporto (Guller&Guller, 

2002, Barreto, 2005).

Agravando a esta questão transcultural, por vezes o tempo de que o viajante 

dispõe para efectuar o transbordo ou para apanhar um voo de ligação é 

muito reduzido, razão esta que reforça que a não-sinalização ou sinali-

zação incorrecta do espaço pode causar desorientação, um factor de irri-

tabilidade dos passageiros. Este factor pode ser resolvido ou minimizado 

com soluções gráficas eficazes (Barreto, 2005). Em suma os transeuntes 
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procuram na sinalização algum conforto de modo a baixar os índices de 

stress e ansiedade e aumentando a segurança na tomada de decisões (Bar-

reto, 2005, Côrte-Real et al., 2005). 

Devido à diversidade de serviços espalhada num espaço tão complexo, e de-

vido ao tipo de situações a que os passageiros estão sujeitos quando via-

jam, torna-se imperativo que as suas tomadas de decisão sejam rápidas e 

eficazes. Pois um passageiro pode estar de partida, tendo que dirigir-se 

ao seu balcão de check-in e posteriormente à sua porte de embarque, pode 

estar de regresso, tendo para isso que ir levantar as suas malas numa das 

zonas de recolha de bagagem, pode estar entre vôos, ou seja, acabou de 

aterrar mas tem que dirigir-se a outra porta de embarque de modo a apa-

nhar o vôo de ligação ou pode ainda, pura e simplesmente, estar numa 

situação de circulação pelas zonas comerciais de um aeroporto.

Assume-se assim que com uma afluência de cidadãos de toda a parte do 

mundo, e devido ao enorme número de situações que podem ocorrer, um 

aeroporto necessita de uma linguagem gráfica transversal. Esta lingua-

gem, dita universal, deve estar em locais acessíveis e claramente visíveis 

por todos. No entanto, torna-se impossível num único suporte direccio-

nal inserir informação verbal nos variados idiomas ou até mesmo uma 

infografia que traduza graficamente a totalidade dos serviços de um ae-

roporto. Os símbolos gráficos são assim os elementos visuais que podem 

e conseguem traduzir uma ideia ou um local, em detrimento da utilização 

massiva de linguagem verbal.

4.5 RESUMO 
Os pictogramas são uma linguagem de síntese, que através de elementos 

visuais, transmitem um significado. Os pictogramas fazem parte de um 

grande grupo de objectos da comunicação designados “símbolos gráfi-

cos”, no qual encontramos também por exemplo, os símbolos, os índices 

e os ideogramas (Hubner e Abdullah, 2006). Os pictogramas fazem ainda 

parte integrante de um grupo ainda mais restrito, os Símbolos Icónicos 

(Costa, 1989). Importa referir que a grande diferença entre sinal, sím-

bolo e pictograma é que a representação de um pictograma é baseada em 

objectos reconhecíveis, enquanto o Símbolo apresenta na sua construção 

formal formas determinadas em convenção. Por esta razão os pictogra-

mas podem também ser considerados símbolos, pois correspondem ao 

uso de códigos – isto é, convenções que podem ou não relacionar-se com 
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uma realidade observável. O sinal distingue-se dos demais por originar 

uma reacção por parte do leitor.

O grande impulsionador da utilização de pictogramas como modo de comu-

nicação foi Otto Neurath quando fundou a Isotype. A Isotype, que contou 

com Gerd Arntz como principal “transformador” e designer, centrou-se 

na definição de uma linguagem com preocupações de coerência de estilo 

entre os diversos símbolos gráficos e de comunicação. A grande mais valia 

deste modo de comunicação era transmitir informação de forma simples, 

e ao mesmo tempo entendível e exacta (Neurath, 1937). Segundo Lupton 

(1986) estávamos perante um novo “estilo de escrita” que revelava um ín-

dice relevante de “consistência” e de “redução”, termos que autora usou 

para definir o estilo gráfico dos pictogramas Isotype. 

As definições de Sistema e de Coerência Formal são os principais fios con-

dutores desta dissertação.

John Heskett (2005) define aquilo que nós almejamos enquanto sistema 

formalmente coerente. Este autor refere que um sistema é composto por 

um conjunto de elementos inter-relacionados, que actuam entre si e que 

se podem combinar, mas que são independentes, formando uma entida-

de colectiva. Para obtermos um sistema, há que equacionar que as formas 

que se inter-relacionam requerem princípios, regras e procedimentos 

para garantir uma interacção harmoniosa e ordenada.

Esta afirmação leva-nos às referências de Gui Bonsiepe (1992 [1975]) 

que adoptou a expressão “coerência formal” para definir o descrito por 

Heskett. A coerência formal baseia-se na utilização de elementos iguais 

ou similares, geometricamente descritos e define-se pelo entendimento 

dos atributos formais sintácticos presentes nos diversos constituintes 

do sistema, permitindo assim ao utilizador reuni-los num mesmo grupo.

Bonsiepe é assim um autor de referência para esta investigação, pois a ex-

planação que faz das leis na simetria permite-nos apurar diferentes prin-

cípios geradores de design aplicados a sistemas pictográficos com o ob-

jectivo de garantir coerência formal.116

Devemos aqui sublinhar que é objecto desta dissertação, sistematizar mé-

todos de design e seus respectivos procedimentos de modo a assegurar, 

uma boa definição dos atributos formais sintácticos e dos atributos for-

mais semânticos de um sistema pictográfico. A boa articulação entre a 

geometria dos terminais e a existência de remates nos pictogramas, uma 

boa relação entre figura e fundo, entre cheio e vazio, com ou sem contor-

116  Ver Parte 03: Casos de Estudo 
e Investigação Activa
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no, listado, texturado, equacionando também os tipos de cruzamento de 

formas e de interacções entre elas, remetem-nos para a sintaxe, ou seja, 

para os atributos formais sintácticos. O bom entendimento das formas, 

quando relacionadas com o significado geral do objecto, remetem-nos 

para a semântica, ou seja, para os atributos formais semânticos.  

 Para alcançar o nosso objectivo central de conseguir identificar e expli-

citar os princípios que regem a coerência formal, houve necessidade de 

reunir informação no âmbito do uso de linguagens universais. Alguns 

organismos, como a Icograda, recomendam a estandardização de ima-

gens simbólicas e pictográficas, deixando espaço para a variação criativa 

(Follis e Hammer, 1979). Ou seja, uma vez definido “o quê” (semânti-

ca), o designer pode tem margem para introduzir factores de distinção 

no “como” (sintaxe). 

Após as leituras efectuadas, parece-nos evidente que caminhamos para 

uma utilização de conceitos semânticos convencionados a nível univer-

sal. Veja-se o esforço que se fez na regulamentação do código da estrada 

ou até mesmo na utilização dos pictogramas de figura humana feminina e 

masculina a nível internacional (Bessa, 2005).

A proliferação de espaços transculturais como aeroportos e gares, feiras e 

exposições universais, eventos desportivos internacionais, motivou uma 

utilização cada vez mais premente de símbolos gráficos, que se querem 

entendíveis por todos. Como veremos em seguida, a prática tem demons-

trado que existe uma tendência evidente para a sedimentação de um códi-

go universal, apesar de haver espaço para derivações gráficas.
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5.1 DESIGN E CIÊNCIA: INTRODUÇÃO 
A relação entre design e ciência emergiu em dois períodos diferentes, nos 

anos de 1920, com a procura de objectos de design para as ciências, tais 

como a medicina, a química e a física por exemplo, e na década de 1960, 

com a procura de processos científicos de design. Esta relação, entre design 

e ciência, voltou a ser matéria de estudo relevante nos anos 2000. O desejo 

de conferir carácter científico ao design é uma ideia que vem dos princípios 

do século passado, pois os primeiros registos remontam ao período de ac-

tividade do movimento De Stijl. Theo van Doesburg afirmou então que para 

se projectar novos objectos seria preciso um método, ou seja, um sistema 

objectivo para concebê-los (Cross, 2007 [2006]).
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A busca de uma “ciência no design”, foi preconizada e desenvolvida nos 

anos de 1960 e 1970, por autores como J. Christopher Jones (1962, 1970), 

Christopher Alexander (1964, 1971) e Bruce Archer (1965, 1969, 1979), 

que teorizaram, aplicaram e preconizaram a “metodolatria”, ou seja, a 

prática do design assente em claros e eficazes métodos de projecto. Com o 

aparecimento de publicações de natureza científica no campo do design, 

nos anos de 1980 e 1990, continua a reforçar-se esta ideia de “ciência no 

design”. Contudo, os ‘novos cientistas em design’, que na sua maioria não 

estavam ligados à prática de projecto, começaram a separar os campos das 

metodologias científicas do exercício de design propriamente dito, se-

guindo uma lógica assente na afirmação: “a ciência é analítica, o design é 

construtivo.”117 (Gregory 1966; apud Cross, 2007 [2006], p. 121).

Nigel Cross, no seu livro de 2006, Designerly Ways of Knowing, reflecte 

sobre o que é o conceito de Investigação em Design, afirmando que o  

objectivo central da investigação em design “é o desenvolvimento, a arti-

culação e a comunicação do conhecimento em design.”118 (2007 [2006], 

p. 124). Segundo o autor, a investigação em design deve centrar-se em três  

items: pessoas, processos e produtos. Cross declara no entanto que  

“estamos ainda a construir o paradigma de conhecimento em design”119 

(2007 [2006], p. 127), que será certamente importante na construção 

intelectual de designers e dos estudantes de design.

5.2 METODOLOGIAS E MÉTODOS  
DE INVESTIGAÇÃO EM DESIGN
Friedman (2000) afirma que o design é uma disciplina que não deverá ser 

tomada como disciplina científica, com uso de métodos científicos; ou 

seja, não deverá ser abordada através de metodologias de validação iguais 

às das ciências exactas ou de alguns métodos de validação das ciências hu-

manas. Em suma, não se pretende que o design seja estudado, regulado e 

até mesmo validado como uma ciência exacta.

Esta investigação não procura quantificar, mas sim perceber como são cria-

das e desenvolvidas formas pictográficas coerentes e quais os métodos  e 

procedimentos para as gerar. Logo, a nossa opção assentou numa metodo-

logia qualitativa, pois importa-nos identificar e perceber quais os princí-

pios geradores que suportam os sistemas de pictogramas analisados nos 

casos de estudo; importa ainda perceber como os designers se comportam 

na utilização dos métodos apurados e na definição das formas.

117 “(...) Science is analytic; design 
is constructive. Gregory [1966])” in 
CROSS, N. (2007 [2006]) Design-
erly Ways of Knowing, London-
Springer-Verlag, p. 121.

118 “Our concern in design research 
has to be the development,  
articulation and communication of 
design knowledge.” In Ibid, p. 124.

119 “We are still building the appro-
priate paradigm for design research.” 
In Ibid, p. 127.
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Para um correcto estudo do design será necessário recorrer a metodolo-

gias de investigação em design, pois há que dominar o tema tanto a nível 

epistemológico como prático (Almendra, 2010). Ao atentarmos nas me-

todologias utilizadas na demanda do conhecimento em design, percebe-

se que sempre houve um diálogo entre a natureza subjectiva do compor-

tamento do homem e o desenvolvimento de processos de design. Bruce 

Archer (1979; apud Almendra, 2010, p. 104) declara até que o design tem 

objectos de estudo específicos, formas distintas de os conhecer e procura 

ainda novos modos de os explorar. 

O estudo dos processos de concepção em design propriamente ditos, pode 

ser definido como “Ciência do Design”; ou seja, o design é estudado, ana-

lisado e questionado como objecto de investigação científica. Será, na sua 

essência “o estudo e a identificação de processos, práticas, princípios e 

procedimentos projectuais. (...) A Ciência do Design reporta ao manan-

cial de trabalho realizado, objectivando uma melhoria no entendimen-

to do design através de ‘métodos científicos de investigação’.”120 (Cross, 

2007 [2006], p. 123).

Sendo assim, a metodologia e os métodos a serem usados em Design devem 

ser capazes de captar a natureza complexa de estudo e a criatividade dos 

processos de Design (Almendra, 2010).

A literatura acerca da investigação em design identifica três abordagens me-

todológicas possíveis: qualitativa, quantitativa e mista. As características 

fulcrais da análise qualitativa são a indução, a descoberta, a exploração, 

a teorização/ formulação de hipóteses, tendo como instrumento primá-

rio da investigação o próprio investigador, que efectua recolha de dados 

e os analisa qualitativamente. A investigação quantitativa caracteriza-se 

por se focar na dedução, na confirmação, na teorização e teste de hipó-

teses, na explanação, na predição, na recolha estandardizada de dados e 

na análise estatística. A metodologia mista refere-se ao uso combinado 

de métodos qualitativos e quantitativos, como referem Onwuegbuzie et al 

(2004; apud Almendra, 2010, p. 105).

Nigel Cross (2007 [2006]) recolheu alguns dos exemplos de metodologias 

de investigação em design, publicados nalgumas das suas obras anteriores, 

tais como Developments in Design Methodology (1984) e Research in Design 

Tthinking (1992). Entre elas destacamos as metodologias de “observação 

directa e casos de estudo”, pois a presente investigação centra-se em am-

bas. A metodologia de observação directa e casos de estudo, de acordo com 

Cross (2007 [2006], p.50) “foca-se na análise individual de um projecto 

de design, em que os analistas registam o processo e desenvolvimento do 

projecto durante o processo ou apenas após a conclusão do mesmo.”121

120 “(…) the science of design is the 
study of design – something similar 
to what I have elsewhere defined  
‘design methodology’ to be; the study 
of principles, practices and  
procedures of design. (…) So let us 
agree here that the science of design 
refers to that body of work, which  
attempts to improve understanding 
of design through ‘scientific’ methods 
of investigation.” In Ibid, p. 123.

121 Este tipo de abordagem 
científica ao projecto pode ser 
observado, segundo Nigel Cross 
(p. 50, 2007), em “Candy and 
Edmonds (1996), Galle (1996), e 
Valkenburg e Dorst (1996).
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5.3 METODOLOGIA USADAS 
NESTA INVESTIGAÇÃO
Em termos metodológicos, esta investigação assume um carácter explora-

tório e efectivou-se através da utilização de uma metodologia qualitativa.

O objectivo central desta investigação é o de responder à questão levantada, 

criando, testando e validando os métodos de design/projecto de sistemas 

de pictogramas apurados pelo investigador, de modo a clarificar que pro-

cedimentos devemos seguir, articulando princípios geradores, regu-

ladores e elementos formais, de modo a obter um sistema pictográfico 

congruente. Estas respostas foram possíveis de alcançar devido sobre-

tudo ao trabalho de Investigação Activa, que, numa primeira fase, teve a 

participação do próprio investigador (que através da prática de análise 

formal procurou descortinar os procedimentos por detrás da construção 

de sistemas de pictogramas existentes) e, numa segunda fase, de alunos 

de um curso superior de design que testaram os 4 métodos propostos pelo 

investigador. A análise destas experiências prevê ainda dois movimentos 

em termos de cognição dos fenómenos: um momento de imersão – em 

que o investigador participou implicadamente nos processos criativos 

de projecto e um momento de cristalização, que pressupõe uma distân-

cia crítica em relação à informação recolhida, procurando fazer-se então 

uma interpretação dos fenómenos que prevê a incorporação de conheci-

mento externo ao investigador. 

Esta investigação, tal como se pode observar (Figura 42) cumpriu as seguin-

tes etapas:

1. determinação da questão de investigação, que posteriormente originou 

outras questões

2.selecção de casos de estudo

3. selecção da metodologia de investigação e respectivos métodos a usar na 

investigação

4. recolha de dados (oriundos dos diferentes métodos utilizados

5. análise de dados

6. interpretação de dados

7. validação dos resultados

8. definição de pré-conclusões e conclusões

De salientar que, em termos da escolha dos métodos, houve a preocupação de 

se garantir a triangulação metodológica que permite estudar-se um mesmo 

fenómeno a partir de perspectivas diferentes (Morse, 2003; Erzberger & 

Kelle, 2003). No presente caso, tem-se a recolha e análise de dados através 
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da crítica literária e da realização de entrevistas (que permite a recolha de 

informação de outros investigadores e especialistas), o uso de Investiga-

ção Activa (observação directa e análise do investigador, sob o ponto de 

vista projectual, explorando processos e modos de criação de pictogramas 

de modo a identificar e sistematizar aqueles que têm vindo a ser usados na 

prática do projecto por parte dos autores estudados, como resposta parcial 

à questão de investigação), e finalmente a realização de exercícios indivi-

duais com alunos de Design de Comunicação para se testar os métodos e 

os procedimentos sistematizadas e tentar validar a hipótese (Figura 43).

Realçamos ainda o facto de se procurar obter através da triangulação metodo-

lógica uma articulação entre informação almejando, uma robustez na análi-

se dos resultados da investigação.

^
Figura 42
Representação esquemática do 
curso da investigação.

Figura 43
Metodologia de investigação: 
triangulação de tados
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Esta investigação, de natureza qualitativa, fez uso de abordagens tanto in-

tervencionistas como não intervencionistas. Para uma melhor compre-

ensão da metodologia adoptada, faz-se em seguida uma breve explicação 

dos métodos utilizados. 

5.4 MÉTODOS USADOS NESTA INVESTIGAÇÃO
5.4.1 Crítica Literária
Para esta investigação foi realizada uma extensa crítica literária que englo-

bou quatro áreas de conhecimento, a saber: o Design, a Comunicação, a 

História do Design e a Arquitectura. No campo do Design os tópicos abor-

dados foram o design de informação, mais propriamente o wayfinding, a 

sinalética e a sinalização, a pictografia e o projecto em design. No campo 

da Comunicação abordaram-se os tópicos da semiótica e da literacia vi-

sual. No campo da História do Design estudaram-se essencialmente dois 

temas da história do design gráfico: a pictografia nos aeroportos e a pic-

tografia nos Jogos Olímpicos de Verão. 

Transversalmente a estes campos do conhecimento foi relevante o estudo 

sobre metodologias e métodos de investigação.

5.4.2 Experimentação
A utilização de “Investigação Activa”, através da experimentação, foi uma 

das formas escolhidas para estudar, comparar e comprovar os métodos 

de design de sistemas de pictogramas apurados pelo investigador. Ser-

viu essencialmente para procurar revelar o conjunto de procedimentos 

que presidiam à construção de sistemas de pictogramas existentes e pos-

teriormente, através da sistematização dos processos de construção de 

pictogramas identificados, procurar testá-los e validá-los em exercícios 

i  ndividuais efectuados com um grupo de alunos. Para além da validação 

dos métodos para a concepção de sistemas pictográficos procurou-se 

ainda identificar qual deles seria o mais indicado para se obter coerência 

formal intra-sistema.

Numa primeira fase, o investigador analisou os casos de estudo na pers-

pectiva de um projectista (agente activo), ou seja, segundo um processo 

de “Imersão”, tendo empreendido um processo que apelidamos de “re-

verse designing”, ou seja, através da análise e dissecação de um produto 
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final gráfico, neste caso um pictograma, procurar alcançar a sua estru-

turação, os procedimentos e os elementos presentes na sua construção. 

Este procedimento de “reverse designing” provém dos conceitos da “rever-

se engineering”, proposto por Polya (1957), que defendia que “trabalhar 

do fim para o princípio” seria uma das formas de introduzir novas ideias 

(Alemendra, 2005, p. 319). 

Posteriormente, numa fase de “Cristalização”, o investigador suspende o 

processo de projecto e  reflecte sobre o que recolheu, na tentativa de inter-

pretar e consolidar medos e procedimentos de concepção de pictogramas.

5.4.3 Projecto: Exercícios Individuais
Como referido anteriormente, esta investigação engloba uma fase de exer-

cícios exploratórios desenvolvidos por alunos finalistas, na unidade cur-

ricular de Projecto de Design Visual da Licenciatura em Design do IADE 

– Instituto de Artes Design e Marketing, dos anos lectivos de 2009-2010 

e 2010-2011.

Estes exercícios exploratórios foram criados de modo a comprovar a exe-

quibilidade dos métodos de design de sistemas de pictogramas definidos 

pelo investigador, procurando assim validar os procedimentos de con-

cepção pictográfica que cada um dos métodos comporta.

Isto permitiu ao investigador, através de observação directa e posterior-

mente de análise dos projectos, descortinar qual o encadeamento de pro-

cessos utilizado em cada um dos métodos, reconhecer as suas lacunas e as 

suas mais-valias e identificar os procedimentos de cada um dos métodos 

de design apurados e sistematizados nesta investigação.

O enunciado destes projectos académicos procurava aproximar-se fiel-

mente de um exercício projectual que pudesse ser implementado em es-

paços transculturais, ou seja, o encadeamento de processos e os resulta-

dos finais deveriam ser possíveis de executar num projecto profissional 

com tal objectivo.

Em termos genéricos, esta experiência incorporou os seguintes procedi-

mentos (Figura 44):

1. Preparação e execução de exercícios individuais para testar a hipótese. 

Os alunos foram divididos em dois grupos distintos; um grupo de alunos 

desenvolveu os seus projectos de acordo com os quatro métodos de de-

sign apurados pelo investigador (Grupo de Amostra composto por 31 alu-

nos); o outro grupo desenvolveu também projecto de design de sistemas 

de pictogramas, mas de forma livre, ou seja, sem informação acerca dos 

métodos de design propostos por esta investigação (Grupo de Controlo 

composto por 30 alunos).
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2. Observação e análise das experiências – Durante os exercícios individu-

ais, com a duração de 9 semanas, foram estabelecidos vários momentos 

de observação e de recolha de informação, de modo a consolidar e a testar 

os métodos e os procedimentos anteriormente apurados na análise dos 

casos de estudo.

3. Tratamento e interpretação de dados – depois de recolhida toda a infor-

mação foi feita uma análise crítica dos resultados, tendo também em con-

ta a informação previamente apurada na crítica literária e nas entrevistas.

 5.4.4 Entrevistas semi-estruturadas 
As entrevistas elaboradas para esta investigação foram efectuadas a desig-

ners, cuja especialização é o design de informação. Foram entrevistados 

os designers Rijk Boerma, director de Design da Mijksenaar Waysigning 

People; Toan Vu-Huu, autor dos pictogramas utilizados no aeroporto de 

Colónia; e Miguel Viana director criativo da Brandia, empresa portuguesa 

de design que está a trabalhar no sentido de melhorar a comunicação e a 

orientação nos aeroportos de Portugal. 

Salientamos ainda que dois dos entrevistados são autores de dois dos siste-

mas de pictogramas que serviram de caso de estudo para esta dissertação 

(Toan Vu-Huu e Rijk Boerma). 

Foram elaboradas outras entrevistas a especialistas europeus, mas infeliz-

mente os entrevistados não validaram as suas entrevistas dentro dos pra-

zos estipulados para esta investigação.

Estas entrevistas realizadas a especialistas da área foram determinantes 

para apurar o modo como estes validavam, ou não, os métodos de design 

de sistemas pictográficos identificados e definidos ao longo desta investi-

gação. Foram também úteis para se perceber quais as diferenças na utili-

<
Figura 44
Faseamento dos exercícios  
efectuados com os alunos: 
Amostra e Controlo
A: Grupo de Amostra: Alunos de 
Carlos Rosa _ 2010-2011
B:  Grupo de Controlo: Alunos de 
Carlos Rosa _ 2009-2010
C:  Grupo de Controlo: Alunos de 
outros professores _ 2010-2011

A:  Teste dos Resultados
B:  Exercícios efectuados sem 
instruções, realizados numa fase 
anterior à obtenção de resultados
C:  Exercícios efectuados em 
simultâneo com os alunos de A, 
mas de outros colegas professores 
e sem instruções.
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zação de cada um dos quatro métodos de projecto identificados e propostos 

pelo investigador e quais aqueles que se adequam melhor a determinados 

contextos. As entrevistas serão tratadas na Parte 04, capítulo 11.

5.5 RESUMO
Suportou-se esta investigação numa metodologia qualitativa, não interven-

cionista e intervencionista, fazendo uso de métodos de crítica literária, 

entrevistas e experiências (triangulação de dados). Menciona-se ainda a 

importância em particular da investigação activa, com trabalho desenvol-

vido quer com intervenção do doutorando quer pela observação de alunos 

na sua prática projectual, porquanto estes foram momentos cruciais para 

o teste das hipóteses.

A principal particularidade desta investigação está na utilização do que se 

pode chamar de ‘reverse designing’, ou seja, partindo de um produto final 

gráfico, alcançar a sua estruturação, procedimentos e elementos presen-

tes na sua construção, através de uma análise assente na desconstrução 

dos pictogramas.
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capítulo 6
CASOS DE ESTUDO: 
OS PICTOGRAMAS

NOS JOGOS OLÍMPICOS DE VERÃO

Enunciamos sucintamente as razões da escolha dos Sistemas Pictográficos 

Olímpicos de Munique, Barcelona e Pequim para análise:

1. O Sistema Pictográfico utilizado nos Jogos Olímpicos de Munique é con-

siderado um dos paradigmas do design de pictografia para espaços uni-

versais (Costa, 1989, Lupton, 1989 [1986], Rathgeb, 2006, Smitshuijzen, 

2007, Uebele, 2007).

2. Sistema de Pictogramas usado nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelo-

na, é o primeiro que rompe com a sistematização formal que se observou 

nos 20 anos anteriores e que engloba pela primeira vez traços culturais 

associados à região que acolhia os Jogos (Spá, 1992 , Hollis, 1994). 

3. O Sistema Pictográfico desenhado por Min Wang para os Jogos de Pe-

quim foi escolhido porque à data do início desta investigação é o último 

Sistema Olímpico conhecido e porque no nosso entender é um Sistema 

Pictográfico que apresenta características quase abstractas.
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6.1 INTRODUÇÃO: OS PICTOGRAMAS
NOS JOGOS OLÍMPICOS DE VERÃO 
ENTRE 1936 e 2012
Foi no ano de 1936 que surgiu em contexto olímpico aquilo que se pode 

considerar como a primeira grande tentativa de representação dos di-

versos desportos que integram os Jogos Olímpicos através de símbolos. 

No entanto, a proposta gráfica apresentada não tinha características de 

um sistema de pictogramas, pois todos eles eram de famílias gráficas di-

ferentes. Tendo em conta o tipo de linguagem visual utilizada para a sua 

criação, estes “pictogramas” eram demasiado abstractos e extremamente 

gráficos (Hubner e Abdullah, 2006) (Figura 45).

Cremos que o conjunto de símbolos gráficos presentes em Berlim (1936), 

apesar de não apresentar qualquer tipo de coerência, tanto formal como 

semântica, foi a primeira tentativa de comunicação através de símbo-

los gráficos em contexto Olímpico. Contudo, outros autores (Yukio Ota, 

1993; apud Bessa, 2005) têm defendido que o primeiro exemplo de sím-

bolos gráficos usados em espaços transculturais foi a abordagem realizada 

para os Jogos Olímpicos de Londres.

Devido à Segunda Grande Guerra Mundial, apenas no ano de 1948 voltou a 

haver um novo encontro Olímpico, tendo Londres como cidade de aco-

lhimento. À semelhança de Berlim, também em Londres as modalidades 

olímpicas foram representadas por um sistema de símbolos (Figura 46), 

Figura 45
Pictogramas para os Jogos 
Olímpicos de Berlim, 1936.
Fonte:  HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.

Figura 46
Pictogramas para os Jogos 
Olímpicos de Londres, 1948.
Fonte:  HUBNER, R. & 
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.

^^

^
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que não poderiam ser chamados de pictogramas. Os símbolos represen-

tativos dos desportos apelavam à herança cultural inglesa, apresentando 

motivos  tradicionais que lembravam os brasões de armas da Idade Média. 

Apesar de apresentarem algumas incongruências gráficas, quem desenhou 

os símbolos teve uma preocupação de coerência formal, tirando parti-

do da semelhança entre traços e manchas que os compunham  (Hubner 

e Abdullah, 2006). A família pictográfica apresentada em Londres era, 

contudo, muito pouco coerente a nível semântico, ora representava ob-

jectos, ora representava acções desportivas.

O conceito de “sistema de design global” tornou-se uma realidade nos 

anos de 1960. As organizações perceberam que o planeamento tornava 

este tipo de eventos, não só mais cativantes para o público espectador, 

mas também mais funcionais (Meggs, 1992). Pode afirmar-se que apenas 

neste ano de 1964, em Tóquio, os designers japoneses criaram pictogra-

mas propriamente ditos, isto é, signos icónicos que não precisam de texto 

explicativo (Costa, 1989), que foram usados para identificar os desportos 

olímpicos naquela edição dos Jogos.

Os critérios modernos de design aplicados ao campo da pictografia olím-

pica surgiram assim no ano de 1964, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o 

primeiro encontro Olímpico a ocorrer no continente asiático. O sistema 

de pictogramas utilizado neste evento internacional contou com a cola-

boração de Masaru Katsumie na direcção de artística, ficando o design o 

cargo do designer Yoshiro Yamashita (Figura 47). A equipa liderada por 

Katsumie tinha um desafio evidente à partida: criar uma linguagem clara-

mente universal, pois o Japão é um pais asiático, e a maior parte dos paí-

ses asiáticos têm sistemas de escrita diferentes entre si e completamente 

diferente do sistema ocidental. Pode afirmar-se que o designer japonês 

Figura 47
Pictogramas para os 
Jogos Olímpicos de Tóquio, 1964.
Fonte:  HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.

^
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foi bem sucedido e que, inclusivamente, a partir desta data, o sistema de 

pictogramas passou a ser um dos elementos fulcrais do projecto de todos 

os Jogos Olímpicos que se sucederam, sendo uma característica clara e 

importante nestes eventos universais (Hubner e Abdullah, 2006).

Os programas de design para os Jogos Olímpicos de 1968 (México), assim 

como para os de 1972 (Munique) e 1984 (Los Angeles), são marcos in-

contornáveis na evolução dos sistemas gráficos de comunicação (Meggs, 

1992), tanto a nível pictográfico como a nível de sistema integrado de 

orientação e sinalização. 

Para os Jogos Olímpicos de 1968, que ocorreram na Cidade do México, os 

designers Lance Wyman, Manuel Villazón e Mathias Goeritz definiram 

um conceito diferente do utilizado no Japão quatro anos antes (Meggs, 

1992). Em vez de ilustrarem atletas em acção, resolveram representar os 

desportos através dos objectos utilizados na sua prática, atribuindo aos 

seus desenhos características diferenciadoras sob ponto de vista da man-

cha. As formas apresentavam um alto contraste entre figura e fundo e o 

seu carácter ilustrativo tornava-as altamente atraentes. 

Graficamente, os pictogramas para os Jogos Olímpicos de 1968 eram menos 

universais que os de Tóquio. Definiu-se que o estilo usado no desenho dos 

pictogramas deveria ir ao encontro da cultura local, caracterizada pela arte 

Asteca e pela arte popular mexicana, e relacionar-se com as outras peças 

gráficas definidas para o evento. Foi já referido até que o sistema picto-

gráfico mexicano seria mais “quente” que os anteriores, devido à proli-

feração de metáforas icónicas (Spá, 1992).  Ou seja, através da represen-

tação do todo pela parte na busca de uma analogia evidente entre objecto 

real e objecto representado pictograficamente, objectivando os detalhes 

característicos dos desportos a caracterizar (Figura 48).

Figura 48
Pictogramas para os Jogos  
Olímpicos da Cidade do México, 
1968.
Fonte:  HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.

^
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Para além da pictografia, a preocupação desta equipa de designers era fazer 

um sistema de orientação apto a funcionar numa das maiores cidades do 

mundo. A partir da imagem criada para o logótipo, a equipa liderada por 

Wyman criou uma linguagem global, desenvolvendo até lettering original 

para o evento. A cor foi também um elemento importante na definição da 

identidade destes Jogos, pois todas as peças de design gráfico e audiovisu-

al assentavam numa paleta cromática muito rica e característica. Como foi 

já observado (Meggs, 1992, p. 402), a linguagem do evento foi “codificada 

em símbolos e cores”, e esta última foi usada “tanto de forma decorativa, 

como prática.”122

Para os Jogos Olímpicos de 1972, o designer alemão Otl Aicher apresentou 

um sistema de comunicação mais formal e sistematizado que o anterior 

(Meggs, 1992). Do sistema de comunicação desenvolvido pela equipa de 

Aicher, foi o sistema pictográfico aquele que emergiu como uma comple-

ta estandardização da linguagem visual123. É inclusivamente considerado, 

juntamente com o sistema proposto pelo AIGA, um dos expoentes má-

ximos do design gráfico, na sua vertente funcionalista (Lupton e Miller, 

1999)(Figura 49). A utilização de formas simples e de uma grelha orto-

gonal foram os elementos fulcrais na definição gráfica do sistema usado 

em Munique. Otl Aicher optou também por usar o corpo do atleta como 

motivo recorrente em todas as imagens, sempre na mesma escala relati-

va, ficando os restantes atributos da modalidade – o cavalo, a bicicleta ou 

o vela – resumidos a imagens fragmentadas, cortadas pelo “quadro” que 

delimita a imagem pictográfica.

O sistema criado originalmente por Aicher para os Jogos Olímpicos de Muni-

que em 1972, acabaria por ser também utilizado nos Jogos de Montreal qua-
 

122“(…) designed by Lance Wyman 
and Beatrice Cole were coded in a 
universal visual language of colors 
and symbols. (…) Color was used 
in both decorative and pragmatic 
ways.” In MEGGS, P. B. (1992) 
A History of Graphic Design, New 
York, Van Nostrand Reinhold, 
p. 402.

123 Tema a desenvolver neste 
Capítulo o ponto 6.2 Otl Aicher e o 
paradigma de Munique ’72

Figura 49
Pictogramas para os  
Jogos Olímpicos de Munique, 
1972, e Montreal, 1976.
Fonte:  HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.

^
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Figura 50
Pictogramas para os Jogos  
Olímpicos de Moscovo, 1980.
Fonte:  HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.

^

tro anos mais tarde, e nos Jogos Olímpicos de Inverno em Calgary no ano de 

1988, pois o Comité Olímpico Canadiano adquiriu os direitos de utilização 

dos pictogramas do designer alemão e usou-os sem qualquer alteração. 

Os pictogramas desenvolvidos para os Jogos Olímpicos de Moscovo, no ano 

de 1980, relacionavam-se graficamente com os de Otl Aicher, mas foram 

desenvolvidos com um aspecto visual menos rígido sob o ponto de vista da 

construção formal. Devido ao elevado custo dos direitos de utilização dos 

pictogramas de Otl Aicher, o Comité Olímpico Soviético lançou um con-

curso de design para todas as escolas de arte e de design na URSS, de modo 

a seleccionar o designer que desenvolveria o sistema de pictogramas a uti-

lizar nos Jogos de Moscovo. O designer russo de 27 anos Nikolai Belkov 

venceu o concurso. Cada um dos seus pictogramas era composto por um 

quadrado de cantos arredondados, onde se sobrepunha a silhueta dos atle-

tas. Estes pictogramas misturavam-se com o fundo que contrastava com 

as formas pictográficas, ou seja, pictograma e fundo eram uma só forma, 

apresentando também inclinações semelhantes aos de Aicher (Figura 50). 

Contrariamente ao sistema pictográfico de Munique, os atributos formais 

que compunham os pictogramas de Moscovo, assemelhavam-se mais a 

uma linguagem orgânica que geométrica, fazendo com que o pictograma 

“fluísse no seu quadro”.

Passados quatro anos, para o Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, mais 

uma vez se assistiu à criação de uma série de pictogramas claramente in-

fluenciada pelos símbolos de 1972 da autoria de Otl Aicher. Os pictogra-

mas criados para estes Jogos Olímpicos pela equipa de designers do atelier 

Sussman/Prejza & Co, apresentavam pequenas diferenças em relação aos 

do designer alemão (Meggs, 1992). Deborah Sussman e Paul Prejza, os de-

signers que lideraram o projecto, definiram que os elementos do corpo 

dos atletas, tronco, braços, pernas e cabeça, nunca se tocavam ou sobre-

punham (Figura 51). Mas o programa de design para os Jogos Olímpicos 

de Los Angeles ficou principalmente conhecido, não devido ao sistema de 

pictogramas, mas sim ao seu extensivo sistema de comunicação. 

Centenas de designers e arquitectos, de cerca de 60 ateliers de design, par-

ticiparam neste projecto (Meggs, 1992). Devido à falta de apoios de que 
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a organização dos Jogos carecia, o desafio era evidente: como transformar 

de forma temporária os pavilhões desportivos já existentes e criar uma lin-

guagem coerente assente num sentimento de celebração que expressasse as 

características internacionais dos Jogos e que funcionasse para uma audi-

ência global que ia assistir aos Jogos através da televisão (Meggs, 1992). A 

firma de arquitectos The Jarde Partnership, dirigida por Jon Verde e David 

Meckel, associou-se ao atelier Sussman/Prejza & Co, especialistas em pro-

jectos de design gráfico e de ambientes. Segundo Philip B. Meggs, o resulta-

do foi extremamente cativante, pois este autor afirmou inclusivamente que 

os Jogos de 1984 “ocorreram num ambiente de alegria gráfica, que trou-

xeram uma vitalidade festiva ao evento.”124 (1992, p. 409). Esta alegria foi 

conseguida através de uma boa combinação de cores e símbolos, recorren-

do-se a objectos modulares e efémeros para os sistema de orientação e para 

os diversos ambientes a recriar. Todos os grafismos utilizados ajudaram a 

restaurar os Jogos Olímpicos como uma celebração internacional, após epi-

sódios de boicotes políticos (1980, 1984) e de atentados terroristas, como o 

ocorrido em 1972, em Munique (Meggs, 1992).

A consolidação da sinalização enquanto componente primordial num 

evento olímpico aconteceu com os Jogos de Seul, no ano de 1988. Se em 

Seul não se conseguiu um afastamento dos pictogramas de Otl Aicher, 

conseguiu-se no entanto criar e implementar um sistema de sinalização 

coerente e completo no complexo olímpico. O sistema pictográfico dos 

Jogos Olímpicos de Seul foi aguardado com expectativa, pois as edições 

anteriores tinham sido pautados por uma evidente influência de Aicher 

no design dos pictogramas. O designer sul-coreano Buyong Hwang tinha 

já desenhado um sistema pictográfico onde apenas procedeu a algumas 

ligeiras alterações em relação aos de Otl Aicher. Estes foram usados em 

124 “The 1984 Los Angeles Olympics 
thus occurred within an environment 
of joyous graphics, which brought 
a festive vitality to the event.” In 
MEGGS, P. B. (1992) A History of 
Graphic Design, New York, Van 
Nostrand Reinhold, p. 409

Figura 51
Pictogramas para os Jogos  
Olímpicos de Los Angeles, 1984.
Fonte:  HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.

^



127 #Parte 03 || Capítulo 6: Casos de Estudo: Os Pictogramas nos Jogos Olímpicos de Verão

1986 nos Jogos Asiáticos e o objectivo seria voltar a utilizá-los nos Jogos 

Olímpicos de Seul. No entanto, o Comité Olímpico Canadiano em 1976, ad-

quiriu os direitos dos pictogramas de Aicher, e, como as semelhanças eram 

tão evidentes, Hwang foi obrigado a desenhar um novo sistema. O designer 

acabou por desenhar um novo sistema, o qual mais uma vez, em muito se 

assemelhava ao sistema usado em Munique e Montreal (Figura 52).

Foi no ano de 1992 que se quebrou a abordagem sistémica e regrada que pau-

tara 20 anos de Olimpíadas. À semelhança do que já se tinha feito no Mé-

xico em 1968, os aspectos culturais de um povo, ou de um país ou região, 

foram representados na comunicação visual de um evento desta complexi-

dade. Josep Maria Triás, autor do símbolo dos Jogos de Barcelona, adoptou 

uma nova abordagem para criar os pictogramas (Figura 53). Estes deveriam 

relacionar-se com o símbolo dos Jogos, de modo a que a sua identidade se-

guisse uma linha comum em todas as peças gráficas. A linguagem gráfica 

adoptada evoca uma herança cultural pictórica espanhola, que remontará 

às pinturas rupestres de Altamira e pode reconhecer-se em Miró e Picasso 

(Figura 54). Os pictogramas usados na edição de Barcelona assemelham-

-se a uma linguagem que provém da ilustração, pois reportam para um 

universo pictórico. O sistema foi desenhado de modo a não pertencer a 

um sistema articulado de forma geométrica (Triás, 2005), mas sim a um 

sistema baseado numa linguagem icónica suportada pela utilização de 

traços muito característicos.125 

A partir dos Jogos Olímpicos de 1996, a metodologia de Otl Aicher, assente 

em regras rígidas de construção de pictogramas, é abolida definitivamente.  

Figura 52
ictogramas para os Jogos Olímpicos
de Seul, 1988.
Fonte:  HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.

125 Este tema será desenvolvido 
de seguida. Ver neste Capítulo o 
ponto 6.3 Barcelona ’92: Josep 
Maria Triás e o abandono do 
funcionalismo.

^

Figura 53
Pictogramas para os Jogos  
Olímpicos de Barcelona, 1992.
Fonte:  HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.

^
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A partir de 1992, o conceito que fundamentava a forma dos pictogramas 

seria seleccionado de entre a cultura local e nos elementos e objectos 

tradicionais de uma região, normalmente aquela onde ocorrem os Jogos 

Olímpicos (Rosa, 2010). 

Para os Jogos de Atlanta (1996) adoptou-se um motivo cultural que não o 

da região que recebia os Jogos. Escolheu-se como abordagem conceptual 

a cultura grega para ilustrar os pictogramas olímpicos. Esta aposta numa 

abordagem mais particular e local em detrimento de formas puristas, 

funcionais e rígidas seria uma nova forma de aproximação do evento aos 

seus visitantes. O mote adoptado pelos americanos foi, nessa edição, o 

“Belo Ideal da Figura Humana”(Figura 55). Como se pode observar (Fi-

gura 56), os pictogramas buscam claramente replicar as imagens repre-

sentadas nos vasos gregos.

Figura 54
Telas de Miró (1893-1983) e pinturas rupestres nas grutas de Altamira (c. 15000 a.C.). 
Fonte: http://www.historyking.com/images/Ice-Age-Cave-Paintings-Altamira-Spain.jpg

Figura 55
Homem de Vitrúvio de Leonardo 
da Vinci. Ilustração do corpo  
humano inscrita num círculo e 
num quadrado que sugere as pro-
porções ideais do corpo humano 
retirado dos textos de Vitrúvio (c. 
80/70 a.C. – C. 15 a.C.)
Vaso grego.
Pictograma Olímpico para  
“Halterofilismo”, Atlanta, 1994
Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Homem_Vitruviano_(desen-
ho_de_Leonardo_da_Vinci)

^

^

<

Figura 56
Pictogramas para os Jogos

 Olímpicos de  Atlanta, 1994
Fonte:  HUBNER, R. &  

ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 

Graphics, New York, 
Thames & Hudson.
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Paul Saunders, o designer responsável pela criação da família pictográfica 

para os Jogos Olímpicos de Sidney (2000) adoptou as características cul-

turais da região que recebia o evento como pretexto conceptual para a 

criação dos pictogramas. A tradição australiana estava claramente re-

presentada através do boomerang (Figura 57), um objecto típico da cul-

tura aborígene. Os pictogramas australianos muito de comum têm com 

os criados para o ano de 1992 para Barcelona. Também estes eram ape-

nas representados através de três elementos, os mesmos que Josep Ma-

ria Triás escolheu em 1992, cabeça, braços e pernas, optando-se por não 

inserir o tronco no desenho pictográfico (Figura 58).

Atenas foi a cidade escolhida para acolher os primeiros Jogos Olímpicos 

do séc. XXI. O sistema de pictogramas criado para os Jogos de 2004, à 

semelhança dos anteriores, foi inspirado nos elementos culturais e tra-

dicionais da região que recebeu o encontro desportivo. Neste caso par-

ticular, os pictogramas foram beber na cultura cerâmica grega, onde se 

destacam três grandes influências: a simplicidade da figura humana, a 

expressão artística e os vasos cerâmicos. A simplicidade da forma hu-

mana remete-nos para as Figuras Cicládicas de meados do segundo mi-

lénio a.C. (Hubner e Abdullah, 2006). Estas figuras são reconhecidas 

Figura 57
Boomerang australiano e pic-
tograma para “Halterofilismo”, 
Sidney, 2000.

<

^
Figura 58
Pictogramas para os Jogos  
Olímpicos  de  Sidney, 2000.
Fonte:  HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.
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devido à sua geometrização vincadamente abstracta. O estilo gráfico dos 

pictogramas deriva das figuras negras representadas nos vasos, onde as 

formas negras caracterizam o corpo humano apenas marcado por uma 

ténue linha branca que acaba por distinguir e definir o que é e o que está 

para além do corpo no exercício do desporto que ilustra (Figura 59). O 

pictograma estava inserido dentro de um plano que se assemelhava a 

uma peça de cerâmic a fragmentada, colando-se à forma de um vaso da 

Antiga Grécia (Figura 60).

Quatro anos após os Olímpicos de Atenas, a cidade de Pequim acolheu os 

primeiros Jogos Olímpicos da sua história. A Idade do Bronze na China 

(cerca de 1700 a.C.) foi a âncora conceptual adoptada para o sistema pic-

tográfico utilizado em 2008 (Figura 61). Observa-se que os pictogramas 

para estes Jogos Olímpicos bebem das formas representadas nos objectos 

de bronze chineses, replicando os atributos formais que se encontram 

nestes objectos (Figura 62). Os pictogramas usados em Pequim são cons-

tituídos por traços fluidos, ligando entre si todos os membros e a cabeça 

do atleta. Este modo de representação em muito se assemelha aos “traços” 

que encontramos nos objectos de bronze referidos. Apesar de parecer um 

modo de criação livre, acreditamos que também este sistema obedeceu a 

regras de construção.126

^
Figura 59
Vasos gregos, c. 2000 a.C.
Fonte: http://en.wikipedia.org/
wiki/Pottery_of_ancient_Greece

^^
Figura 60

Pictogramas para os Jogos 
Olímpicos de Atenas, 2004.

Fonte:  HUBNER, R. &  
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 

and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, 
Thames & Hudson.

126 Ver neste Capítulo o ponto 
6.4 Min Wang e os pictogramas 
para os Jogos Olímpicos de 
Pequim.

Figura 62
Objectos da Idade do Bronze 

Chinesa, c. 1700 a.C.
Fonte: http://arts.cultural-china.

com/en/30Arts2225.html

<
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 No ano de 2012, os Jogos Olímpicos ocorrerão em Londres. Para estes 

Jogos, e pela primeira vez na história, estarão em utilização simultânea 

duas famílias de pictogramas. Segundo os responsáveis pela comunica-

ção do evento, um dos sistemas será para orientar os visitantes e identi-

ficar os desportos olímpicos enquanto que os pictogramas do outro sis-

tema foram apelidados de “Pictogramas Dinâmicos” e serão utilizados 

em suportes de comunicação e publicidade. Observa-se aqui uma tenta-

tiva de recuperar uma abordagem mais universal e culturalmente menos 

vincada, apostando-se claramente na comunicação, em detrimento da 

conotação dos pictogramas com a cultura local (Rosa, 2010) (Figura 63).

Após esta breve passagem pela história da pictografia nos Jogos Olímpicos 

de Verão (1936-2012), escolheu-se três casos como vectores desta inves-

tigação. Esta escolha recaiu sobre os sistemas pictográficos de Munique 

’72, Barcelona ’92 e Pequim ’08. Cada um deles à sua maneira pode ser 

<
Figura 61
Pictogramas para os Jogos 
Olímpicos de Pequim, 2008.
Fonte:  http://olympic-museum.
de/pictograms/Picto2008.htm

Figura 63
Pictogramas para os Jogos  
Olímpicos de Londres, 2012.
Fonte: http://olympic-museum.
de/pictograms/Picto2012.htm

>
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considerado um marco na história do design de pictogramas. O sistema 

de Munique porque foi construído com características aculturais através 

de um sistema geometricamente regrado; o de Barcelona porque marca o 

fim de uma abordagem sistémica e funcionalista no design de pictogra-

mas para contexto olímpico; e o de Pequim porque é  um claro exemplo de 

pictografia com características quase abstractas, ou seja, encontram-se 

no limiar daquilo que pode ser considerado um pictograma, porque ape-

sar de fazerem parte um sistema sintacticamente coerente, apresentam 

algumas ambiguidades a nível semântico.

6.2  OTL AICHER E O PARADIGMA 
DE MUNIQUE ‘72
6.2.1 Otl Aicher, designer de pictogramas
Otl Aicher (1922-1991), a par de outros designers activos durante a dé-

cada de 1960, desenvolveu a maior parte do seu trabalho abordando 

os seus projectos de modo funcionalista. Teve como projecto de vida a 

busca incessante pela interacção entre o quotidiano e o design, que co-

meçou enquanto adolescente, confrontando o regime Nazi que na épo-

ca dominava a Alemanha. A tirania e as ideologias que os suportavam 

foram por ele substituídas por razão e senso, valores que conduziram 

a vida profissional de Aicher. A sua infância e adolescência foram mui-

to atribuladas, pois em 1942, a sua irmã e um amigo de infância foram 

condenados à morte por distribuírem folhetos anti-Nazis. Juntamente 

com Inge Scholl contribuiu para a reconstrução da Alemanha, em Ulm, 

a sua terra natal, colaborando na Ulm’s School of Adult Education (Volkss-

shochsechule). Aicher iniciou os seus estudos no domínio das artes, no 

ano de 1946, na Academia das Artes (Akademie der Bildenden Künste), em 

Munique, dedicando-se ao estudo de todos os tipos de design. Aicher 

depositava nos seus projectos uma clara preocupação social, defenden-

do assim que o design deveria estar ao serviço da sociedade e não ser 

uma mera manifestação estética (Hollis, 2007). 

Aicher, em conjunto com Inge Scholl e alguns amigos, entre os quais Max 

Bill, participou na criação dos programas pedagógicos para uma nova es-

cola de Design com uma orientação político-social, na qual se destaca a 

atitude anti-fascista combinada com a esperança democrática. Após vá-

rias dificuldades de ordem financeira,  foi construído o edifício destinado 

a alojar a escola, com projecto de Max Bill, e a HfG (Hochschule fur Gestal-

tung ) abriu portas em 1953, tendo sido considerada por muitos uma ins-
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tituição radical para a época. Figuras como Otl Aicher, Tomás Maldonado 

e Hans Gugelot foram dos primeiros professores a fazer parte dos quadros 

da escola (Burdek, 2005).

A escola foi inaugurada em 1953 tendo como director Max Bill. Aicher lide-

rava o Departamento de Design de Comunicação Visual e posteriormente 

viria a substituir Max Bill na direcção. A Escola de Ulm caracterizou-se 

essencialmente pela criação de objectos de design depurado e universal. 

Uma das claras características dos projectistas oriundos desta parte do 

mundo foi, claramente, a sobrevalorização da forma pura em detrimento 

da ornamentação excessiva (Meggs, 1992).

As relações entre a indústria e a escola tornaram-se cada vez mais frequen-

tes. Equipas multidisciplinares de designers da escola criaram produtos 

e peças de comunicação gráfica para a empresa de aparelhos electrodo-

mésticos Braun; Aicher liderou um grupo de trabalho num projecto para 

a companhia aérea Lufthansa. A principal inovação incrementada nesta 

escola residia no próprio processo de design apelidado como o “Mode-

lo de Ulm”. Conhecido dentro da escola como “investigação operativa”, 

os seus métodos eram importados dos estudos que então acompanhavam 

a introdução dos computadores, como a cibernética, teoria de sistemas, 

semiótica e design de informação. As suas ferramentas eram sobretudo a 

inclusão de algoritmos, a organização de informação segundo check-lists e 

hierarquias e, mais simplesmente ainda, a aplicação de grelhas geométri-

cas de construção sempre que possível (Hollis, 2007).

6.2.2 O sistema pictográfico de Munique ‘72: 
enquadramento
Os projectos centrados no trabalho de equipa, como o da Lufthansa que 

Otl Aicher liderou, contribuíram para que fosse escolhido para liderar 

a equipa de design dos Jogos Olímpicos de Munique de 1972. Segundo o 

historiador Richard Hollis (2007, p.1), “todo o processo de liderança por 

ele levado a cabo e principalmente o sistema de sinalização e a criação 

dos pictogramas referentes a cada modalidade desportiva em competi-

ção fizeram dele uma figura internacionalmente conhecida.”127

Assistiu-se assim ao nascimento de uma extensiva série de pictogramas, 

desenhados num quadrado modular, dividido por linhas na horizontal, na 

vertical e na diagonal. Aicher desenhou um sistema que foi orientado de uma 

forma bastante linear e regrada, tornando este projecto num claro exemplo 

daquilo que tem sido denominado como “geometria fria” (Meggs, 1992).  

Consegue uma demonstração em grande escala daquilo que pode ser uma 

abordagem sistémica ao design gráfico.

127 “The work done under his 
leadership, especially the sign system 
and pictograms identifying each 
sport, made him an international 
figure.” In HOLLIS, R. (2007) 
Aicher’s Heroic Aspirations  
(Review: Otl Aicher).  
Eye Magazine. London, Victoria 
McDougall.
p.1
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Este sistema de pictogramas foi posteriormente adoptado pela companhia 

ERCO na Alemanha, e desenvolvido pelo próprio Aicher para constituir um 

sistema de sinalização de aplicação alargada. Hoje apresenta centenas de 

novos pictogramas somados após a sua criação inicial (Smitshuijzen, 2007). 

Nos pictogramas de Otl Aicher, as representações dos atletas são reduzidas 

às formas elementares, nas quais os membros estão dispostos de acor-

do com um consistente esquema de diagonais. Segundo Poynor (2004), 

não seria correcto apelidar os pictogramas de Aicher de formas sólidas 

pois há a recorrência a espaços brancos que interrompem a mancha pic-

tográfica, como podemos observar nos pictogramas de “halterofilismo” 

e “atletismo”. Afirmação da qual discordamos, pois independentemente 

das suas formas serem muito elementares, tendo sido suprimidos todos 

os detalhes, o que observamos é que o sistema de Otl Aicher é, a nível 

semântico, bastante imediato, monossémico e de clara compreensão. No 

campo da sintaxe, é extremamente coerente, apresentando uma clara e 

evidente ligação entre os atributos formais utilizados na definição de cada 

pictograma e, por conseguinte, de todo o sistema.

Muito se tem especulado acerca da grelha de construção utilizada por 

Otl Aicher para este sistema de pictogramas olímpicos. Vários auto-

res afirmam que Aicher utilizou um método estritamente matemático 

assente numa grelha ortogonal composta por linhas a 45, 90 e 180º. 

(Meggs, 1992, Smitshuijzen, 2007, Rathgeb, 2006, Hollis, 1994). No 

entanto, o processo não é nunca revelado na totalidade. De facto, e in-

dependentemente do modo como Aicher usou a grelha, a sua utiliza-

ção é claramente um marco na história do design gráfico, neste caso no 

design de sistemas pictográficos. Como já referimos, o princípio dos 

sistemas do design gráfico em grelha, como o conhecemos hoje “foi o 

resultado de um design gráfico e tipográfico funcional e objectivo de-

senvolvido primeiramente por Emil Ruder, que ensinou na 'Hochs-

chule fur Gestaltung' em Basileia. Apareceram na segunda metade do 

anos 1940 os primeiros exemplos impressos desenhados com recurso 

a uma grelha.”128 (Rathgeb, 2006, p. 78). O livro de Josef Muller-Bro-

ckmann “The Graphic Designer and His Design Problems”, de 1961, foi o 

primeiro a abordar esta metodologia através de palavras e imagens.  

A ‘grelha’ foi uma prática adoptada na Hochschule fur Gestaltung, de Ba-

sileia porque era vista como expressão de um espírito profissional no 

qual, o trabalho de um designer deveria ser claramente inteligível, ob-

jectivo e funcional. Era quase como uma mistura do pensamento mate-

mático com uma enorme qualidade estética (Rathgeb, 2006). 

128 “The principle of a grid system 
as we know it today was a result of a 
functional and objective typography 
and graphic design first developed 
by Emil Ruder, who taught at the 
Hochschule für Gestaltung in Basel. 
The second half of the 1940’s brought 
the first examples of printed matter 
designed with the aid of a grid.”  
In RATHGEB, M. (2006) Otl 
Aicher, New York, Phaidon Press 
Inc, p. 78
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Parece-nos que esta afirmação de Rathgeb, resume o trabalho de Otl Ai-

cher, pois o designer alemão conseguiu aliar na perfeição o controlo ma-

temático a particularidades estéticas.

6.3 BARCELONA ’92: JOSEP MARIA TRIÁS 
E O ABANDONO DO FUNCIONALISMO
6.3.1 Josep Maria Triás
Josep Maria Triás (n. 1948) é um designer gráfico independente espanhol 

que fez a sua formação na Escola de Belas Artes e na Escola de Artes e Ofí-

cios, em Barcelona. Na sua carreira de designer, trabalhou em variadas 

áreas do design, como a imagem institucional, a pictografia e sinalização. 

Para além do projecto para os Jogos Olímpicos de Barcelona, destacamos 

deste autor a concepção do sistema de sinalização para o metropolitano 

de Barcelona (Trias, s.d.), pois são ambos grandes exemplos de projec-

tos do âmbito desta dissertação, o design de informação. No ano de 2004 

publicou o livro “Triás Logos”, no qual explica a filosofia inerente à cria-

ção de cada um dos 250 símbolos e logótipos por ele criado ao longo do 

seu percurso profissional. Paralelamente à sua actividade como designer, 

tem desenvolvido também projectos na área das artes plásticas, mais pro-

priamente na pintura. 

6.3.2 O sistema pictográfico de Barcelona ‘92: 
enquadramento
Uma das premissas adoptadas por Josep M. Triás para o concurso de criação 

da identidade visual dos Jogos Olímpicos de Barcelona foi a necessidade 

de afastamento das linguagens tanto dos eventos olímpicos anteriores, 

como de todas as outras candidaturas que acabaram por não ser conside-

radas (Triás, 2005).

A linguagem gráfica adoptada para o encontro de 1992, conceptualmen-

te bebe da herança cultural pictórica espanhola, pois segundo afirmou 

Triás (2005, p. 4) “é inegável que Barcelona está associada a Picasso, 

Miró, Dalí, Gaudí ou Tàpies. Esta evidência originou a necessidade de 

definir uma linguagem mais humanizada, mais artística, mais criativa, 

mais pessoal.”129 

O designer adoptou então um processo de criação relacionado com os concei-

tos de cultura local, de modo a aproximar o símbolo às linguagens dos artis-

129 “It is undeniable that 
internationally Barcelona is as-
sociated with Picasso, Miró, Dalí, 
or Tàpies. This evidence to the need 
to define a language more human, 
more artistic, more creative, more 
personal (…). In TRIÁS, J. M. 
(2005) Symbol and logo of 
Barcelona ‘92 Olympic Games. 
Barcelona, Centre d’Estudis 
Olímpics UAB, p. 4.
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tas referidos. Segundo Triás (2005, p. 4), o design do símbolo (Figura 64), e 

posteriormente dos pictogramas, “deveria ter a condição de ‘mão livre’ ine-

rente à sua forma.”130 O corpo humano era composto por duas “pinceladas” 

de cores vermelha e amarela que representavam os membros do atleta e por 

uma mancha azul que representava a cabeça. Estes três elementos conver-

teram-se nos três elementos básicos da estrutura de todos os pictogramas. 

Triás revelou o porquê da escolha de um símbolo olímpico completamente 

diferente dos das edições anteriores. Se os símbolos usados no passado 

recente se focavam em representações icónicas dos países ou cidades que 

recebiam o evento, a sua opção era a de criar um símbolo que sintetizas-

se a figura humana numa atitude de prática desportiva e que se relacio-

nasse com a linguagem pictórica cultural e arqueológica da região. Em 

suma, colocar “o Homem como protagonista dos Jogos Olímpicos, o atleta 

Mediterrânico.”131 (Triás, 2005, p. 4).

A relação entre o símbolo dos Jogos de Barcelona com os pictogramas é evi-

dente, pois o princípio conceptual é o mesmo. O símbolo, “como a síntese 

antropomórfica de um atleta em atitude desportiva”132 (Triás, 2005, p.4), 

tinha as suficientes variações para ser associado aos diferentes desportos 

olímpicos, pois o próprio símbolo tinha as características de um picto-

grama. Os três elementos antropomórficos do símbolo tornaram-se nos 

três elementos básicos estruturais dos pictogramas: o a forma azul sugere 

a representação de uma cabeça, a linha amarela assume o significado dos 

barcos e a linha vermelha relaciona-se com as pernas (Triás, 2005). 

6.4 MIN WANG E OS PICTOGRAMAS 
DOS JOGOS OLÍMPICOS DE PEQUIM ’08
6.4.1 Min Wang
Min Wang nasceu na China no ano de 1956. Fez o curso de Arte na Academia 

das Artes de Zhejiang, que posteriormente adoptou a denominação de 

China Academy of Fine Arts, antes de ter estudado em Berlim e de ter ter-

minado o seu mestrado em Arte na Universidade de Yale em 1986. Após 

concluir os seus estudos trabalhou para a Adobe, onde desenvolveu tipos 

de letra japoneses (kanji typefaces). Após ter colaborado com a Adobe até 

1998 nas áreas do design gráfico e da direcção de arte, fundou o atelier de 

design Square Two, com Eddie Lee. Actualment,e esta empresa de design 

tem ateliers em Pequim e em São Francisco, nos E.U.A. No ano de 2003,

Figura 64
Pictograma para “Atletismo” e telas 
de Artistas Plásticos Espanhóis.
Fontes: www.allposters.com/-
sp/Dove-of-Peace-Posters_
i7606718_.htm  e www.funda-
ciomiro-bcn.org/

^

130 “(…) I therefore considered the 
possibility of the symbol having the 
condition of ‘hand drawn’ (…).” 
In Ibid.

131 “Man as protagonist of an 
Olympic Games, the Mediterranean 
athlete.” In Ibid.

132 “The symbol, as anthropomorphic 
synthesis of an athlete in a dynamic 
attitude (…).” In Ibid.
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Min Wang foi convidado para directorvda Escola de Design na CAFA - Chi-

na Central Academy of Fine Arts, em Pequim. Após a criação do Centro 

de Investigação em Arte para os Jogos Olímpicos (ARCOG) na CAFA, Min 

Wang foio responsável pela direcção de design para os Jogos Olímpicos de 

Pequim, que ocorreram em 2008 (Lohmann (ed.), 1999-2010). 

6.4.2 O sistema pictográfico de Pequim ’08:
 enquadramento
Min Wang afirmou que as suas responsabilidades na direcção de design 

dos Jogos Olímpicos de Pequim tiveram início em 2006, dois anos an-

tes do evento. A maior parte do trabalho de pesquisa e investigação foi 

desenvolvido na CAFA, e envolveu professores, alunos e investigadores 

da instituição. Os pictogramas para estes Jogos Olímpicos foram um dos 

projectos que a equipa liderada por Min Wang teve que incrementar.

Wang, enquanto director de projecto, adoptou como mote conceptual na 

definição do sistema pictográfico para os Jogos Olímpicos de Pequim os 

objectos da Idade do Bronze Chinesa (c. 1700 a.C.), replicando assim, nos 

pictogramas, os atributos formais desses objectos (Figura 65). Os picto-

gramas usados em Pequim, como referido, apresentavam formas sim-

ples, concebidas através de traços precisos que resultam na totalidade dos 

pictogramas. Os membros inferiores, tronco e cabeça são uma forma úni-

ca, que é ligeiramente aumentada de tamanho na representação da cabeça 

do atleta. Os membros superiores, são também um traço continuo que em 

geral cruza o tronco do atleta.133

6.5 RESUMO
A utilização de pictogramas em contexto olímpico remonta ao ano de 1936, 

no entanto consideramos que o primeiro grande exemplo de pictografia 

universal para eventos desportivos culminou com a utilização do sistema 

de pictogramas desenhados para os Jogos olímpicos de Tóquio em 1964.

O grande paradigma foi no entanto o sistema desenhado por Otl Aicher, 

objecto de variados redesigns nas olimpíadas seguintes, até que em 

1992 se introduziu um novo elemento na definição dos sistemas picto-

gráficos: a herança cultural.

Escolheu-se para esta investigação três sistemas pictográficos como ca-

sos de estudo. Foram eles os pictogramas de Otl Aicher (Munique ’72), 

os pictogramas de Josep Maria Triás (Barcelona ’92) e os de Min Wang 

(Pequim 2008).

^
Figura 65
Pictograma para “Basquetebol”  
e objecto da Idade do Bronze 
Chinesa.
Fonte: http://arts.cultural-china.
com/en/30Arts2225.html

133  Este tema será desenvolvido 
nos próximos Capítulos desta  
dissertação, Capítulo 8  
e Capítulo 9.
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Otl Aicher destacou-se por ter usado uma evidente estruturação geométrica 

na criação do seu sistema pictográfico que se afirmou uma completa es-

tandardização da linguagem visual. Os pictogramas deste designer alemão 

foram desenhados sobre uma grelha ortogonal com linhas que se inter-

sectam a 45º e a 90º e são considerados dos primeiros grandes exemplos 

de abordagem sistémica ao design gráfico. Segundo Rathgeb (2006), a 

utilização da grelha ortogonal era a expressão de profissionalismo, mos-

trando que o trabalho de um designer deveria ser inteligível, objectivo e 

funcional, misturando o pensamento matemático com uma enorme qua-

lidade estética.

O sistema de Triás foi um dos escolhidos devido ao facto de ter sido o pri-

meiro a englobar características culturais, após o grande paradigma cria-

do por Otl Aicher. Tanto assim é que o próprio Josep Maria Triás (2005) 

se refere ao seu sistema como tendo nascido uma necessidade de afasta-

mento das linguagens dos eventos olímpicos anteriores.

Na definição do seu sistema este designer espanhol considerou o facto de 

Barcelona estar associada a artistas tão reconhecidos como Picasso, Miró, 

Dali ou Gaudí, adoptando assim uma linguagem mais humanizada, mais 

artística, mais criativa e mais pessoal, tirando partido por isso de uma 

condição de “mão livre” inerente à forma, tanto do símbolo como dos 

pictogramas (Triás, 2005).

Min Wang, reconhecido designer chinês, foi o autor do sistema pictográ-

fico utilizado nos Jogos Olímpicos de Pequim no ano de 2008. Segundo 

o próprio, adoptou-se os objectos da Idade do Bronze Chinesa (c. 1700 

a.C.) como enquadramento conceptual, replicando nos pictogramas os 

atributos formais desses objectos.
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capítulo 7
CASOS DE ESTUDO: 

PICTOGRAFIA PARA AEROPORTOS

Enunciamos sucintamente as razões da escolha dos Sistemas Pictográficos 

Aeroportuários AIGA, Schiphol e Colónia para análise:

1. O Sistema AIGA, considerado o paradigma da pictografia para Aeropor-

tos, revelou ser um dos sistemas mais utilizados a nível mundial e por 

apresentar uma relação evidente com os estudos na área da semiótica 

elaborados por Charles Morris (Morris, 1938, AIGA, 1974, Meggs, 1992, 

Rosa, 2010).

2. O Sistema desenhado pelo atelier Mijksenaar foi escolhido por ser um 

projecto a cargo do mesmo atelier desde 1991 e por ter sido criado no seio 

de um atelier especializado em design de informação para aeroportos e 

estações de caminhos de ferro, na Europa e nos EUA. 

3. O Sistema utilizado no Aeroporto de Colónia foi escolhido porque de toda 

a recolha efectuada, foi o único sistema pictográfico cuja sua construção 

foi revelada na íntegra em livros da especialidade e sem espaço para espe-

culações (Hubner e Abdullah, 2006, Uebele, 2007).
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<
Figura 66
Alguns dos pictogramas do 
sistema criado pelo AIGA, 1974.
Fonte: http://www.aiga.org/
symbol-signs/

134 Na versão original: Symbol 
signs, message areas, inventory, 
analysis, evaluation, recommended 
symbol concepts, distinct symbols, 
uniform graphic visual system, and 
guidelines. 

7.1 OS PICTOGRAMAS DO “AIGA”
7.1.1 Os 34 pictogramas AIGA
O AIGA – American Institute of Graphic Arts, em cooperação com o Departa-

mento de Transportes dos Estados Unidos da América, criou 34 símbolos 

gráficos de uso pedestre, para passageiros e utilizadores de aeroportos e 

gares. O objectivo deste projecto (Julho 1974 – Novembro 1974), lidera-

do pelo designer Thomas H. Geismar, foi produzir um grupo consistente 

e coerente de pictogramas (Figura 66) que contribuísse para atenuar as 

dificuldades suscitadas pelo uso de indicações verbais em sinalização, de 

modo tornar mais eficazes” as mensagens básicas utilizadas nos aeropor-

tos domésticos e internacionais (AIGA, 1974). 

Foi feito um levantamento exaustivo dos símbolos em uso nas situações para 

as quais que se pretendia projectar e dos conceitos a eles associados e,  

posteriormente, foi proposto um conjunto de símbolos, incluindo aque-

les que se considerou estarem em falta. O documento resultante deste 

levantamento e análise dos diversos sistemas pictográficos inclui infor-

mação detalhada para o processo de criação dos símbolos e sua imple-

mentação. Para a construção deste documento, foi definido um grupo 

de palavras-chave, que resumem o conteúdo do documento: sinais com 

símbolos, áreas destinadas a conter mensagens, inventariar, análise, ava-

liação, conceitos recomendados para utilização em símbolos, símbolos 

distintos, sistema visual gráfico uniforme e directrizes134 (AIGA, 1974).

Elaborou-se um inventário a nível mundial de 34 “mensagens” utilizadas 

pelas instituições de transportes, aeroportos, caminhos de ferro, gares 

marítimas, etc., de modo a cruzar todos os símbolos existentes. O objec-

tivo era o de, no final do projecto, obter um sistema de pictogramas que 

pudessem ser aplicados neste tipo de instalações e em eventos interna-

cionais, como por exemplo nos Jogos Olímpicos (AIGA, 1974).

Foram definidas quatro categorias diferentes, de modo a agrupar os con-

ceitos por tipologias de utilização: serviços públicos, actividades comer-

ciais, actividades que envolvem procedimentos importantes por parte 
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dos utentes e proibições135. O objectivo da recolha dos vários pictogramas 

usados a nível internacional era o de identificar ou avaliar se existiam 

conceitos relevantes e coincidentes nas várias culturas. Estes conceitos 

seriam classificados como suficientes, ou não, para uso nos aeroportos, 

por exemplo. Caso não fosse satisfatória a avaliação de determinado sím-

bolo, seria proposto, em sua substituição, um novo símbolo de modo a sa-

tisfazer o utente (AIGA, 1974). Como objecto de estudo, foram escolhidos 

vários sistemas em utilização em espaços de convergência transcultural. 

Foram eles:

ADCA – Australian Department of Civil Aviation, 1972

Australia

Desenhados pela Kinneir, Calvert e Associates.

Estes símbolos são uma parte integrante do extenso programa de sinalização 

para os aeroportos australianos.

ADV – German Airports Association, 1968

Alemanha

Desenhados por Arnols Thompson Associates

Símbolos propostos para serem utilizados nos aeroportos alemães.

BAA – British Airport Authority, 1972

Inglaterra

Desenhados pela Kinneir, Calvert e Associates.

Estes símbolos são uma parte integrante do extenso programa de sinalização 

para os aeroportos ingleses.

D/FW – Dallas-Forth Worth International Association, 1966

EUA

Símbolos desenhados por Henry Dreyfuss Associates, para uso no Dallas-

Forth Worth International Airport. São semelhantes aos símbolos que 

Dreyfuss desenvolveu para a American Airlines.

IATA – International Air Transportation Association, 1966

Canadá

Símbolos desenhados para uso em aeroportos.

ICAO – International Civil Aviation Organization 

1970

Canadá

Símbolos desenhados para uso em aeroportos.

135  Categoria 1: Serviços  
Públicos, 19 pictogramas:
Telefone, Correio, Câmbios, 
Primeiros socorros, Perdidos e 
achados, Cacifos para bagagem, 
Elevador, Sanitários homem, 
Sanitários mulher, Sanitários, 
Informação, Hotel/ Informação, 
Táxi, Autocarros, Transportes  
terrestres, Transportes  
ferroviários/ Comboio,  
Transportes aéreos/ Avião,  
Heliporto, Transportes marítimos
Categoria 2, Actividades  
comerciais, cinco pictogramas:
Aluguer de automóveis,  
Restaurante, Cafetaria, Bar, Lojas
Categoria 3, Actividades que  
envolvem procedimentos  
importantes por parte dos  
utentes, quatro pictogramas:
Compra de bilhetes, Check-in  
de bagagem, Recolha de  
bagagem, Fiscalização de  
bagagem, Imigração
Categoria 4, Proibições e  
Permissões, cinco pictogramas:
Não fumar, É permitido fumar 
(pois não implica “ordem para”), 
Não estacionar, É permitido  
estacionar (pois não implica 
“ordem para”), Não entrar
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KFAI – KFAI AB

Suécia

Desenhados por Claes Tottie.

Símbolos para a Kooperative Fobunet, Sektor D.

LVA – Las Vegas Airport, 1972

EUA

Desenhados por Richard Graef and John Follis.

Desenvolvidos para o McCarren International Airport em Las Vegas, 

Nevada.

NPS – National Park Service, 1970

EUA

Desenhados por Chermaiyeff and Geismar Associates.

Estes símbolos são uma parte integrante do extenso programa de sinalização 

para os Parques Nacionais dos EUA.

NRR – Netherlands Railroads

Holanda

Símbolos usados extensamente nos caminhos-de-ferro holandeses.

Jogos Olímpicos de 1964

Tóquio – Japão 

Direcção criativa por Masaru Katzumie

Jogos Olímpicos de 1968

México

Desenhados por Lance Wyman, Beatrice Cole, Manuel Villazón e Mathias 

Goeritz

Jogos Olímpicos de 1972

Munique – Alemanha 

Desenhados por Otl Aicher

Usados também no aeroporto de Frankfurt

Pg – Picto’graphics, 1972

EUA

Desenhados por Paul Arthur and Associates

Estes símbolos são uma recolha de uma extensa colecção de desenhos que 

estão disponíveis como sinais comerciais.
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Port – Port Authority of New York and New Jersey, 1971

EUA

Desenhados pela equipa de designers do Departamento de Aviação

Designer gráfico – Owen Scott

Desenhados para uso nas instalações de Port Authority e usados no 

Aeroporto JFK.

SP – Sweden’s National Parks, 1972

Suécia

Estes símbolos são uma parte integrante do extenso programa de sinalização 

para os Parques Nacionais da Suécia.

S/TA – Seattle-Tacoma Airport, 1971

EUA

Desenhados por Donald J Gerans and Rchardson Associates

Estes símbolos são uma parte integrante do extenso programa de sinalização 

para o Aeroporto internacional de Seattle-Tacoma.

TA – Tokyo Airport, 1970

Japão

Desenhados por Aisaku Murakoshi para uso no aeroporto de Tóquio.

TC – Transport Canada, Air

Ministério dos Transportes Aéreos, 1974

Desenhados pela equipa de design do Ministério dos Transportes Aéreos

Para uso nos aeroportos canadianos.

UIC – International Union of Railways, 1965

França

Símbolos propostos para os caminhos-de-ferro franceses.

Também usados nos caminhos-de-ferro europeus.

Jogos Olímpicos de Inverno de 1972

Sapporo – Japão

Desenhos por Shigeo Fukuda

Exposição Internacional de 1967

Montreal – Canada

Desenhados por Paul Arthur e Associates

Exposição Internacional de 1970

Osaka – Japão

Desenhados por Eknan Kenji, Gk Industrial Institute, Arata Isozaki e 

Shigeo Fukuda. 
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A avaliação dos pictogramas foi desenvolvida de duas formas:

01 – Usando o inventário como guia, os diversos membros das várias orga-

nizações que forneceram os símbolos,  avaliaram-nos sem trocar impres-

sões entre si. Usou-se uma escala de 1 a 5 em que 1 representava a fragi-
lidade do pictograma e 5 a força. Acreditamos que cada símbolo gráfico 

foi avaliado segundo as três dimensões definidas por Charles Morris (se-

mântica, pragmática e sintaxe), apesar de tal procedimento não estar ex-

plicitamente descrito no manual de normas que explana todo o processo 

de avaliação e de construção dos 34 símbolos AIGA. 

02 – Posteriormente, o comité de avaliação classificou os símbolos gráficos 

em termos conceptuais, através da discussão e troca de impressões entre 

os vários indivíduos envolvidos no processo de avaliação.

Palavras como legibilidade ['legibility'], leiturabilidade ['readability'] e 

clareza foram as mais proferidas na avaliação. A “força” e a “fragilidade” 

dos símbolos foi então avaliada com base nas três dimensões básicas do 

processo de comunicação (semântica, sintaxe e pragmática), que no ma-

nual construído pela AIGA são referidas, embora sem menção explícita ao 

seu autor (AIGA, 1974).

Através da leitura do Manual do AIGA de 1974, observamos que:

1. A dimensão Semântica, tratando da relação entre imagem visual e signifi-

cado, foi avaliada através de respostas a perguntas como: 

•	Como representa o símbolo a mensagem?

•	As pessoas falham na descodificação dos símbolos?

•	Pessoas com culturas diferentes entendem o mesmo símbolo da mesma 

forma?

•	É difícil “aprender” o símbolo?

•	Foi aceite? E como?

•	O símbolo contém elementos que não se relacionam com a mensagem?

2. A dimensão Sintáctica, que se refere à relação entre os diversos elemen-

tos de cada pictograma e entre os diversos pictogramas que integram o 

sistema, foi avaliada através de perguntas como:

•	Qual o aspecto do símbolo?

•	Quão bem relacionam as partes com o todo, em cada símbolo?

•	Quão bem se relaciona um símbolo com os outros?

•	A construção do símbolo é consistente em figura/ fundo, cheio/ linha de con-

torno, sobreposição, transparência, orientação, formato, escala cor e textura?

•	O símbolo usa uma hierarquia de reconhecimento?

•	São os elementos principais de cada símbolo reconhecidos/ identificados 

primeiro que os outros?
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•	O símbolo contradiz costumes ou padrões definidas previamente?

•	É este símbolo e os seus constituintes capaz de ser aplicado sistematica-

mente em conceitos inter-relacionados?

3. A dimensão Pragmática, que se refere à relação entre o utilizador e a ima-

gem visual,  foi avaliada por intermédio de perguntas como:

•	Consegue uma pessoa ver o símbolo?

•	O símbolo é afectado por condições de iluminação deficiente, visualiza-

ções em ângulos oblíquos e outro tipo de ruídos visuais?

•	O símbolo é visível dentro das distâncias de leitura padronizadas?

•	É o símbolo vulnerável a actos de vandalismo?

•	É o símbolo difícil de reproduzir?

•	O símbolo consegue ser ampliado e reduzido sem perda das suas qualidades?

Os objectivos definidos pelo AIGA foram claramente alcaçados, pois em 

1979 acrescentou até, mais 16 pictogramas aos primeiros 34 desenha-

dos em 1974. Este sistema influenciou inúmeras instituições nacionais, 

internacionais e até locais que desenvolveram projectos semelhantes ao 

descrito, de forma a guiar melhor os utilizadores de espaços de conver-

gência transcultural.

O comité reunido para este projecto, após a avaliação de todo o inventário 

recolhido, concluiu que alguns símbolos gráficos deveriam ser modifica-

dos, que outros deveriam ser criados de raiz, pois os conceitos que veicu-

lavam eram ambíguos. Depois dos símbolos desenhados, a equipa lide-

rada por Thomas Geismar considerou que, apesar de tudo, a efectividade 

dos pictogramas criadas era limitada, pois eram mais eficazes quando re-

presentavam um serviço ou uma concessão (Figura 67), uma vez que estes 

eram representados por objectos, e tornavam-se menos eficazes quando 

representavam um processo ou uma actividade, como a compra de bilhe-

tes por exemplo (Figura 68). Consideraram também que a utilização dos 

símbolos é deficiente quando estes não apresentam unidade e coerência 

entre si (AIGA, 1974). No entanto, nas notas finais do relatório que com-

pilou, Geimar concluiu que “a utilização de pictogramas, quando usados 

devidamente, representa um importante papel facilitando a comunicação 

e a orientação em espaços desta natureza.”136 (AIGA, 1974, p. 5).

Observou-se neste sistema pictográfico uma relação sintáctica muito apro-

ximada do sistema utilizado nos Jogos Olímpicos de Munique. Julgamos 

que, este sistema AIGA foi claramente influenciado pelo referido sistema 

de Munique, desenhado por Otl Aicher. O sistema AIGA é, no nosso en-

tender, um sistema exemplar sob o ponto de vista semântico e sintáctico.  

^
Figura 67
Pictogramas AIGA para “Bar” e 
“Autocarro”.
Fonte: http://www.aiga.org/
symbol-signs/

^
Figura 68
Pictogramas AIGA para “Compra 
de Bilhetes”.
Fonte: http://www.aiga.org/
symbol-signs/

136  “(…) we feel that, properly used, 
symbols can play an important role 
in facilitating communication and 
orientation in transportation related 
facilities.” In AIGA (1974) Symbol 
Signs: The development of passenger/ 
pedestrian oriented symbols for use 
in transportation-related facilities, 
Michigan, National Technical 
Information Service, p. 5.
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De facto pensamos que a referida harmonia é conseguida, apesar da difi-

culdade de se manter uma harmonia visual sintáctica na tradução picto-

gráfica de mensagens tão díspares como “partidas e chegadas”, “berçário” 

ou “check-in”, pois existe um claro problema de escala na representação 

destas mensagens. Semanticamente, também os pictogramas respondem 

ao seu propósito, conseguem passar de forma clara as mensagens que se 

propõem a transmitir, pois, de um modo geral são entendidos universal-

mente, bastando para isso atentar ao número de aeroportos que ainda uti-

lizam este sistema.

7.1.2 A equipa envolvida na construção 
do sistema pictográfico AIGA
Thomas H. Geismar (n. 1931), estudou na Rhode Island School of Design 

e na Universidade Brown. Posteriormente fez um mestrado em design 

gráfico na prestigiada universidade de Yale. Geismar é associado das em-

presas de design “Chermayeff and Geismar Associates, grahic and exhibition 

designers”, em Nova Iorque e “Seven Associates, architects” na cidade de 

Cambridge. Desenvolveu inúmeros projectos de design institucional para 

empresas americanas de renome assim como para organismos do governo 

dos E.U.A. Na área da sinalética envolvera-se já em projectos para a rede 

de Metropolitano de Boston, para os terminais aéreos para Nova Iorque, 

Carolina do Sul e Oklahoma. Desenhou também pictogramas para Ser-

viço Nacional de Parques, também nos E.U.A. Em 1974, paralelamente a 

ter liderado o projecto de criação de novos pictogramas AIGA, era vice-

presidente do American Institute of Graphic Arts (AIGA, 1974).

Para além de Geismar na liderança, a equipa era composta por um co-

mité de designers gráficos, no qual se incluíam nomes como Seymour 

Chwast, designer gráfico de renome nos anos de 1950 a 1980, também 

vice-presidente do AIGA em 1974; Rudolph deHarak, conhecido por 

inúmeros projectos nas áreas do design industrial e do design de am-

bientes, nos quais se inseriam em programas de sinalização; John Less, 

reconhecido por desenhar programas de sinalização na Europa, África 

e Ásia, demonstrando grande versatilidade de projecto, pois desenhou 

sinalética para hotéis de luxo, redes de estradas e hospitais. Massimo 

Vignelli, associado da empresa de design “Vignelli Associates”, também 

ocupava um lugar de destaque na equipa AIGA de 1974. Vignelli, foi o 

criador dos sistemas de sinalização dos metropolitanos de Nova Iorque 

e de Washington, que incluía para além de pictogramas todos os mapas 
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de navegação (infografias), assim como criou sinalética para os edifí-

cios da Universidade de Harvard, para o “First National Citibank Corpo-

ration” e para o “City College of New York”. Massimo Vignelli e Seymour 

Chwast são dois dos designers que se fazem representar com peças de 

design gráfico na exposição permanente do MOMA, o Museu de Arte 

Moderna de Nova Iorque (AIGA, 1974).

Liderados por esta equipa de personalidades do design gráfico america-

no, os designers Roger Cook e Don Shanosky desenvolveram o projecto 

de pictografia para o AIGA. Estes designers eram sócios da empresa de 

design “Cook e Shanosky Associates”, destacando-se pela qualidade do 

seu trabalho nas áreas do design institucional, incluindo marcas, logó-

tipos e símbolos.

A empresa de design “Page, Arbítrio and Resen” desenvolveu e norma-

lizou os suportes de sinalização, tendo em consideração a relação entre 

mensagens visuais (pictogramas), mensagens verbais (tipografia) e se-

tas direccionais.

Anteriormente a todo este processo de criação, Don Moyer e Karen Moyer li-

deraram todo o processo de recolha, análise e organização do inventário pic-

tográfico veiculado pelas inúmeras instituições e organismos (AIGA, 1974).

7.2 “MIJKSENAAR WAYSIGNING PEOPLE” 
E OS PICTOGRAMAS PARA O AEROPORTO 
DE SCHIPHOL
O atelier fundado pelo designer e professor na Universidade Técnica de 

Delft, Paul Mijksenaar (n. 1955), celebra 25 anos de existência neste 

ano civil de 2011. O atelier “Mijksenaar Waysigning People” tem como 

Director de Design Rijk Boerma (n. 1955), com o qual candidato teve a 

oportunidade de interagir no referido atelier em Amesterdão e efectuar-

lhe uma entrevista. A empresa de design chefiada por Paul Mijksenaar 

é composta por dois ateliers, um em Amesterdão e outro em Nova Ior-

que. Em conjunto, as equipas de design destes dois ateliers já realizaram 

projectos de sinalética para os aeroportos de Schiphol, Aruba, Roterdão, 

Eindhoven, Nova Iorque, Sardenha e Abu Dhabi. À data de 2008 estavam 

em desenvolvimento projectos para os aeroportos de Washington, Atenas 

e Frankfurt (Mijksenaar, 2008). Estes projectos incluem obviamente a 

criação de sistemas pictográficos.
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O aeroporto de Schiphol acolhe actualmente cerca de 50 milhões de uten-

tes por ano (Mijksenaar, 2008), número que tem vindo a crescer desde 

1967, data da sua edificação. O projecto foi da autoria de Marius Duintjer 

em colaboração com o arquitecto de interiores Kho Lian Ie. O projecto de 

design gráfico do Aeroporto de Schiphol à data de 1967 ficou o cargo do 

atelier Total Design chefiado pelo designer Benno Wissing.

A sinalética desenhada pelo atelier de Paul Mijksenaar teve a sua primei-

ra implementação no ano de 1990, sem que, no entanto, houvesse uma 

quebra visual muito acentuada com o existente, ainda da autoria de da 

Total Design. Houve portanto uma tentativa de melhorar o que era defi-

citário e manter o que era eficiente, facilitando a adaptação dos utiliza-

dores deste aeroporto (Mijksenaar, 2008). A grande diferença promo-

vida por essa intervenção foi, no entanto, a introdução de pictogramas 

na sinalética de Schiphol (Figura 69).

Figura 69
Pictogramas em utilização no 
Aeroporto de Schiphol,  
em Amesterdão, Holanda.
O projecto iniciou-se no ano de 
1991 e tem sofrido actualizações 
até à data.
O projecto é da autoria do atelier 
Mijksenaar Waysigning People. 
Fonte: pictogramas cedidos por 
Rijk Boerma, Director de Design 
do Atelier Mijsenaar.

^
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Segundo Paul Mijksenaar, a utilização de pictogramas no Aeroporto de 

Schiphol deve-se ao facto de a “Union Internationale des Chemins de Fer” 

ter em utilização à data pictogramas nas suas estações, que surgiram 

na Holanda por volta dos anos 1970. O desenho dos pictogramas é, de 

acordo com Mijksenaar, baseado numa família de pictogramas criada e 

testada internacionalmente (ISO 7001 – Public Information Symbols). 

Esta família de sinais ISO foi criada tendo por base o estudo e desenvol-

vimento projectual encetado pelo AIGA no ano de 1974, que vimos no 

ponto anterior.

Os designers da equipa de Mijksenaar e Boerma centram o seu desenvol-

vimento projectual em códigos semânticos já testados, alterando-lhes 

depois a linguagem gráfica, pois acreditam que esta estandardização se-

mântica ajuda na circulação e descodificação de mensagens nos variados 

aeroportos que um determinado utilizador tenha que percorrer.

A escolha deste sistema prende-se principalmente com o facto de o atelier 

de Paul Mijksenaar ser uma referência no mundo da pictografia para ae-

roportos e porque, segundo o próprio, o sistema de Schiphol foi constru-

ído tendo por base o AIGA e por ser um admirador confesso do trabalho 

de Gerd Artnz para a Isotype, referido pelo próprio no seu livro de 2008 

“Wayfinding at Schiphol”.

7.3 OS SISTEMAS PICTOGRÁFICO 
E TIPOGRÁFICO DE COLOGNE BONN, 
CRIADO POR “INTÉGRAL RUEDI BAUR 
ET ASSOCIÉS”
O atelier “Integral Ruedi Baur et Associés” é propriedade do arquitec-

to Ruedi Baur. Este atelier conta com enorme experiência no design de 

programas de sinalética, dos quais destacamos a Cidade Universitária 

de Paris, o Centro Pompidou, também em Paris, o Aeroporto de Coló-

nia, na Alemanha, e o Parque e Museu Arqueológico de Kalkriese tam-

bém na Alemanha.

O projecto aqui em estudo, o sistema de pictogramas para o Aeroporto de 

Colónia (Figura 70) foi parte integrante de um projecto de larga escala de 

identidade institucional liderado por Toan Vu-Hu (n.1973 ). Vu-Huu é um 

designer alemão, formado pela “Higher School of Design” de Darmstadt.
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No ano de 2002 integrou a equipa de designers da “Integral Ruedi Baur et As-

sociés”, assumindo então a direcção de variados projectos como o “Aero-

porto de Colónia”, a “Cinemateca Francesa” e a “Cidade Internacional de 

Lyon. Em 2005, fundou o seu próprio estúdio de design em parceria com 

André Baldinger. Exerce também funções como professor de design na 

“École Supérieure d’Art et Design” em Amiens e na “ENSAD – École Nationale 

Supérieure des Arts Décoratifs”, em Paris.

O sistema de sinalética em uso no aeroporto da cidade alemã de Colónia 

compreendeu não só a criação de pictogramas mas também a criação de 

um tipo de letra original, que ficou ao encargo do atelier Norm. O sistema 

pictográfico foi desenvolvido a partir do sistema tipográfico criado ante-

riormente, de modo a que ambos fossem apenas um. Quer isto dizer que as 

as formas básicas de construção dos caracteres tipográficos foram também 

usadas para o desenho dos pictogramas (Hubner e Abdullah, 2006). Este 

<
Figura 70
Pictogramas em utilização no 
Aeroporto de Colónia,  
na Alemanha.
O projecto data de 2003 e é da 
autoria de Toan Vu-Huu.
Fonte: http://www.toanvuhuu.
com/projects/cologne-bonn-
airport/
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facto foi comprovado na entrevista137 que o designer responsável pelo pro-

jecto, Toan Vu-Huu, concedeu ao candidato. Toan Vu-Huu nessa mesma 

entrevista acrescenta ainda que o processo de criação foi semelhante ao 

que os designers de tipos de letra utilizam, tendo os pictogramas sido de-

senhados num programa informático adequado à edição de tipos de letra.

Teremos a oportunidade de observar138 que a grelha de construção dos pic-

togramas e do tipo de letra é a mesma (Hubner e Abdullah, 2006), o que 

permitiu controlar a geração de formas no sistema, de modo a que este 

funcionasse como um todo. Atesta-se assim que tipografia e pictogramas 

têm um estatuto de igualdade como parte da identidade visual deste aero-

porto (Uebele, 2007).

7.4 RESUMO
A utilização de pictogramas em sistemas de sinalização em contextos trans-

culturais, como aeroportos e gares, foi claramente preconizada pelo con-

tributo do AIGA quando desenvolveu 34 símbolos de utilização pedestre 

destinados a espaços de transportes públicos de circulação transcultural.

Este projecto baseou a avaliação dos símbolos tendo por base as três di-

mensões básicas do processo de comunicação (semântica, sintaxe e prag-

mática), que no manual construído pela AIGA são referidas, embora sem 

menção explícita ao seu autor (AIGA, 1974). 

A possibilidade de efectuar entrevistas aos Directores de Projecto dos sis-

temas pictográficos para Schiphol e para Colónia foram de facto um con-

tributo bastante relevante para esta dissertação. Através de Rijk Boerma 

confirmámos que este centrou o seu desenvolvimento de projecto em có-

digos semânticos já testados, como os usados no sistema AIGA, alteran-

do-lhes a linguagem gráfica. No caso do projecto chefiado por Toan Vu-

Huu, comprovámos também o método de projecto usado, tal como ele foi 

descrito por variados autores (Hubner e Abdullah, 2006, Uebele, 2007).
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capítulo 8
INVESTIGAÇÃO ACTIVA:

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IMERSÃO
ANÁLISE DOS PICTOGRAMAS

O projecto de desconstrução (por imersão) dos sistemas pictográficos teve 

como objectivo propor um modelo teórico de concepção de pictogramas 

que viria a ser composto por quatro métodos de design e suas respectivas 

regras de procedimento.

As conclusões deste estudo foram posteriormente testadas num grupo de 

alunos finalistas da Licenciatura em Design do IADE.
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8.1 ANÁLISE doS SIStEmAS: 
gENErALIdAdES
Após a escolha dos sistemas pictográficos que fazem parte integrante esta 

investigação, procedeu-se à sua recolha.

O sistema AIGA e o sistema desenhado para o Aeroporto de Schiphol pelo 

atelier de Paul Mijksenaar foram recolhidos já em suporte digital editável. 

Os pictogramas AIGA foram descarregados do sítio de internet do American 

Institute of Graphic Arts e os segundos foram fornecidos pelo designer Rijk 

Boerma, Director de Design do atelier Mijksenaar Waysigning People.

Os restantes projectos escolhidos apenas estavam disponíveis em suporte 

impresso, em livros (Aicher e Krampen, 1993 [1977] , Hubner e Ab-

dullah, 2006, Uebele, 2007) e revistas (Spá, 1992), que foram devida-

mente digitalizados. Posteriormente, os respectivos pictogramas foram 

reconstruídos em suporte digital editável, com recurso ao software Ado-

be Ilustrator®.

Importa referir que foram digitalizados alguns outros sistemas que aca-

baram por não integrar os casos de estudo desta dissertação, como, por 

exemplo, parte dos pictogramas da Isotype, desenhados por Gerd Arntz.

Escolheram-se cinco pictogramas de cada sistema dos casos de estudo dos 

Jogos Olímpicos (Munique, Barcelona e Pequim). Foram eles “atletis-

mo”, “vela”, “hipismo”, “halterofilismo” e “ciclismo”. A escolha foi de-

cidida quando do estudo e análise do sistema desenhado por Otl Aicher, 

que optámos por manter nos sistemas seguintes.

Adoptámos o mesmo princípio para estudar os sistemas de transportes (ae-

roportos), ou seja, dentro deste segundo grupo de sistemas, os pictogra-

mas seleccionados deveriam referir-se a mensagens idênticas em cada 

um deles. Iniciámos o estudo pelos pictogramas “sanitários”,“partidas e 

chegadas”, “correio” e “bagagem”. Posteriormente decidimos não incluir 

mais pictogramas para comparação, uma vez que o processo de constru-

ção, como iremos ver de seguida, era demasiado evidente.

Ao desenvolver esta fase de desconstrução de sistemas pictográficos, aper-

cebemo-nos que todo o processo incrementado pode ser igualado a um 

projecto profissional de design, como veremos de seguida. Para reforçar 

esta afirmação, apoiamo-nos na afirmação de Bryan Lawson (1997 [1980]) 

segundo a qual a sequência do processo de design tem como primeira fase 

a de análise, seguida de uma fase de síntese e por último, uma fase de 

teste.139 A fase de análise envolve a exploração de relações, procurando 

a existência de padrões, por exemplo, categorizando os seus objectivos. 

139 Ver Parte 01: Estado da Ques-
tão, Capítulo 1: Contextualização 
do problema e da investigação, 
1.2: Definição do problema.
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A síntese será uma fase decisora em todo processo. É o momento que se 

caracteriza por uma tentativa de avançar, criando uma resposta ao pro-

blema. A fase de teste é o momento de crítica das soluções geradas140. Se 

tentarmos dividir esta nossa investigação em três grandes momentos, eles 

serão os descritos, sendo a fase de análise o momento inicial de descons-

trução dos pictogramas; a de síntese o momento de tomada de decisão so-

bre os métodos identificados e como estes operam; e, por último, a fase de 

teste é o processo de teste das hipóteses aferidas na fase anterior. 

8.2 ANÁLISE do SIStEmA dE otL AIchEr 
pArA oS JogoS oLímpIcoS 
dE muNIquE ‘72 (ver Anexo 1) 
Após digitalização e vectorização141 dos pictogramas desenhados por Otl Ai-

cher, foi feita uma série de impressões de alguns pictogramas num for-

mato quase equivalente a um suporte de medida ISO A4. Estas impressões 

de formato superior às reproduções recolhidas nos livros serviram como 

suporte de estudo. Procedeu-se então a uma série de desenhos explorató-

rios, sobrepondo folhas de esquiço aos pictogramas impressos. Esta fase 

de exploração gráfica é, como definiu Jorge Spencer (2000, p. 272), “um 

ciclo cognitivo, que se desenvolve através de ajustes progressivos, estru-

turados segundo processos de codificação e descodificação. Codificação 

por via da constituição de modelos de simulação gráfica e descodificação 

por via da sua interpretação.” Este momento de ciclos de esboços sobre 

os pictogramas existentes, objectivando a sua desconstrução na tentati-

va de se encontrar  o processo de criação inerente ao sistema, pode ser 

considerado de fase criativa, pois cada esboço, desenho ou anotação é um 

acrescentar de informação às imagens originais. Esta soma de informação 

“altera, reordena e reestrutura as existentes anteriormente” (Spencer, 

2000, p. 272)

Esta sequência progressiva de ajustes gráficos produzidos a partir dos dese-

nhos de esquiço permitiu uma reinterpretação de todo o contexto gráfico 

do sistema, e por conseguinte, identificar e caracterizar a sua forma de 

construção (Figura 71). 

A referida fase de exploração gráfica, dita criativa, foi também desenvolvida 

em paralelo num software de desenho vectorial, o que permitiu colocar 

mais rigor nesta exploração a partir do desenho (Figura 72). 

140 A fase de Teste será descrita 
em Parte própria, nesta  
dissertação. Ver Parte 04:  
Discussão dos Resultados  
e Conclusões

141 O termo “vectorização”  
é usado comummente na  
comunidade de designers.  
Significa operar uma  
transformação de uma imagem 
em mapa de bits para uma imagem 
vectorial, ou seja, composta por 
vectores. Esses vectores são linhas 
editáveis em softwares de edição 
vectorial, como por exemplo o 
Adobe Ilustrator®.
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Todo o processo de desconstrução desenvolvido, tanto a partir de esquiços 

como a partir do desenho assistido por computador, foi feito tendo como 

base a grelha de construção definida por Otl Aicher, quando divulgou este 

sistema. Este procedimento foi uma importante ajuda porque permitiu 

confirmar rapidamente a relação existente entre a grelha e os pictogra-

mas, apesar dos desenhos destes não serem totalmente coincidentes com 

a grelha (Figura 73). Percebeu-se, numa primeira fase da análise, que a 

grelha foi um elemento determinante na definição dos pictogramas dos 

Jogos Olímpicos de Munique, mas presumiu-se que esta não se assumia 

como elemento gerador. 

Pode atentar-se que é a sucessão desta insistência no desenho sobre o pic-

tograma original e suas respectivas passagens que origina uma crescen-

te compreensão do problema, contribuindo assim, como refere também 

Spencer (2000), para um nível superior do conhecimento e consequen-

temente, para uma progressiva redução da incerteza, ou se preferirmos, 

para uma melhoria no entendimento do pictograma, e por conseguinte, 

no sistema em análise.

Á medida que iam sendo somados pictogramas a esta fase de análise, fo-

mos somando argumentos em defesa da hipótese de que os pictogramas 

teriam sido construídos por justaposição e sobreposição de módulos qua-

drangulares e circulares, assentes numa estrutura linear, paralela à gre-

lha considerada. Escolheram-se cinco pictogramas que, no seu conjunto, 

abarcavam todos os tipos de traço definidos por Aicher. 

^
Figura 71 e figura 72
Fase de análise: ciclos de esboços 
e desenho vectorial

<
Figura 73
Pormenor da grelha de construção 
e pictograma, onde se pode  
verificar que o pictograma não  
acerta na totalidade das linhas 
guia
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Seleccionaram-se assim pictogramas compostos apenas por “figura huma-

na”, outros com “elementos lineares de apoio circulares” e outros ainda 

com “elementos lineares de apoio rectos”. Foram eles “atletismo”, “vela”, 

“hipismo”, “halterofilismo” e “ciclismo” (Figura 74).

Concluiu-se então, na fase final deste processo de desconstrução, que os 

pictogramas concebidos por Otl Aicher terão sido desenhados com recur-

so a uma grelha142 ,  como elemento regulador, módulos143 e uma estrutu-

ra linear, que chamámos de esqueleto144, 145 (Figura 75).

A combinação de todos estes elementos pareceu-nos ser o modo seguido 

para obter um conjunto coerente de signos. Esta combinação teria, no 

entanto, que obedecer a uma regra gráfica. Spencer (2000) define regra 

gráfica como o elemento central da legitimação das deliberações de todo 

o processo projectual, o que se enquadra neste âmbito, pois no caso do 

sistema pictográfico de Otl Aicher, observa-se que a combinação dos va-

riados elementos descritos (grelha, módulos e esqueleto) obedece a um 

princípio gerador assente num esqueleto, tendo também o recurso a 

uma grelha como princípio regulador. Teremos a oportunidade de ver 

ainda mais adiante que a relação entre o princípio gerador e os elementos 
formais, ou módulos neste caso, é tanto melhor quando se aplicam as leis 

da teoria da simetria, explanadas por Bonsiepe (1992 [1975])(Figura 76). 

8.3 ANÁLISE do SIStEmA dE JoSEp 
mArIA trIÁS pArA oS JogoS oLímpIcoS 

dE BArcELoNA ‘92 (ver Anexo 2)

O sistema pictográfico desenhado por Josep Maria Triás no ano de 1992 foi 

o segundo sistema por nós analisado. Desde cedo percebemos que havia 

uma relação estrutural muito próxima para com o sistema desenhado por 

142 Ver as definições de grelha de 
Wim Crouwel, Markus Rathgeb, 
Joan Costa e Lucienne Roberts na 
Parte 01: Estado da Questão,  
Capítulo 2: Enquadramento teórico 
da questão, 2.4 Recorrências  
formais padronizadas.

143 Ver a descrição Gui Bonsiepe 
sobre configuração modular de 
elementos na Parte 01: Estado da 
Questão, Capítulo 4: Pictografia, 
4.3 Sistemas.

144 Ver definição de Rudolf  
Arnheim na Parte 01: Estado  
da Questão, Capítulo 2:  
Enquadramento teórico  
da questão, 2.4 Padrões de  
projecto.

145 No ponto seguinte veremos 
como estes elementos se  
articulam no processo de  criação 
dos pictogramas oficiais dos Jogos 
Olímpicos de Munique.

>
Figura 74

Pictogramas escolhidos 
para análise

Figura 76
Operações de sobreposição dos 
módulos

^

Figura 75
Grelha, Módulos e esqueleto

Módulos pincipais

Sub-módulos
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Otl Aicher vinte anos antes. A primeira análise efectuada caracterizou-se 

pela tentativa de identificar a estrutura subjacente à sua construção, de 

modo a clarificar se os esqueletos dos pictogramas dos Jogos Olímpicos 

de Barcelona eram, ou não, semelhantes aos de Munique. Percebeu-se, 

a partir do mesmo procedimento utilizado no estudo do sistema anterior 

(Jogos Olímpicos de 1972) que ambos os esqueletos eram muito seme-

lhantes. Não só havia uma relação evidente entre estruturas assim como, 

após efectuar-se um estudo comparativo entre todos os atributos formais 
sintácticos dos dois sistemas, concluiu-se que estes pictogramas eram 

mais um redesign dos pictogramas de Otl Aicher (Figura 77). Contudo, 

neste caso e contrariamente aos anteriores (Jogos Olímpicos de Montreal 

1976 [os mesmos que em Munique], Jogos Olímpicos de Moscovo 1980, 

Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984 e Jogos Olímpicos de Seul 1988), 

os pictogramas apresentavam uma clara inovação em termos semânticos. 

Não só representavam a prática desportiva mas também evocavam parti-

cularidades da herança cultural pictórica espanhola. 

O estudo por nós realizado sobre o sistema de pictogramas olímpicos de 

1972 condicionou aqueles que fizemos em seguida, pois partindo da ideia 

de construção modular, tentou averiguar-se se haveria algum módulo ou 

pelo menos uma regra de construção inerente ao sistema pictográfico de 

Triás. Através do desenho assistido por computador, elaborou-se uma 

comparação formal dos diversos constituintes dos pictogramas escolhi-

dos, sobrepondo-se os variados atributos formais sintácticos dos picto-

gramas escolhidos (Figura 78).

Estudou-se inclusivamente se as cabeças dos pictogramas compostos por 

“figura humana” eram ou não iguais, ou seja, se eram o mesmo elemento 

em todos os pictogramas, concluindo-se que não (Figura 79). Ao verifi-

car-se que as cabeças e os membros eram diferentes, concluiu-se que o 

sistema nada tinha de puramente modular.

O objectivo inicial de encontrar atributos formais que se repetissem através 

de uma construção modular foi abandonado, pois todas as formas, ape-

sar de aparentemente serem semelhantes, apresentavam algumas dife-

renças. Sendo assim, um problema surgia. Se o sistema pictográfico dos 

^
Figura 77
Teste de sobreposição 
de esqueletos.
Teste de sobreposição 
de pictogramas.

<<
Figura 78
Comparação de membros

<
Figura 79
Comparação das "cabeças" 
dos pictogramas de Barcelona ‘92
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Jogos Olímpicos de Barcelona não era construído por módulos e se os seus 

atributos formais sintácticos não tinham na sua base um desenho geomé-

trico a questão era: como caracterizar este sistema? 

Mais uma vez a partir de uma observação directa baseada na experiência 

profissional do candidato, surgiu uma hipótese de explicação, segundo 

a qual o sistema seria puramente caligráfico, ou seja, “escrito” manu-

almente de uma forma muito própria e individual. Elaborou-se na se-

quência desta suposição uma série de desenhos com o uso de um pincel e 

tinta muito líquida, na tentativa de replicar o “estilo gráfico” dos picto-

gramas em estudo (Figura 80). Percebemos que, para além da respectiva 

estrutura, definida por um princípio gerador assente num esqueleto, e 

dos atributos formais sintácticos, mesmo para além da importância do 

gesto, os pictogramas eram caracterizados pela ferramenta. A ferramen-

ta era a condição para se obter coerência entre os variados símbolos grá-

ficos do sistema. Estávamos perante um caso em que o elemento formal 

de construção era definido pelo instrumento de desenho. Neste caso era 

o pincel; em outros casos poderia ser um estilete, caneta ou até mesmo 

uma ferramenta de um programa de desenho assistido por computador. 

A afirmação de Spencer (2000) que citámos anteriormente pode ser um 

contributo para o entendimento deste processo também, pois se a regra 

gráfica estabelecida é o elemento central para a legitimação de decisões, 

neste caso a regra gráfica é a utilização de uma mesma ferramenta para a 

construção de todos os pictogramas. 

Na tentativa de comprovar esta nossa hipótese, foi também desenvolvido um 

estudo para determinar se a inclinação da utilização da ferramenta era ou 

não relevante para a definição do sistema pictográfico espanhol (Figura 81). 

>
Figura 81

Estudo da inclinação 
da utilização da  
ferramenta no  
pictograma de  

Atletismo Barcelona 
´92.

^
Figura 80

Tentativa de replicação 
dos desenhos de Josep Maria Triás
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O estudo exploratório efectuado ao sistema pictográfico desenhado por Tri-

ás, revelou-nos um outro método de concepção de sistemas pictográficos, 

e respectivas regras, que teremos oportunidade de aclarar mais adiante. 

8.4 ANÁLISE do SIStEmA dE mIN WANg pArA 
oS JogoS oLímpIcoS dE pEquIm 2008 (ver Anexo 3)

O processo de estudo dos pictogramas de Pequim foi muito mais rápido que 

os anteriores, pois o candidato tinha já a experiência de análise e síntese 

de dois sistemas paradigmáticos na história do Design. 

Os pictogramas usados nos Jogos Olímpicos de Pequim caracterizavam-se, 

à semelhança dos de Barcelona ’92, por aparentemente não terem uma 

regra de construção, o que se veio a refutar posteriormente.

Efectuou-se um estudo exploratório no sentido de perceber o processo de 

construção que que conduzira a estes pictogramas, como tinha sido feito 

para os outros sistemas. A partir do desenho sobre esquiço e do desenho 

assistido por computador, começou por se desenhar os esqueletos estru-

turais dos pictogramas, iniciando o estudo pela utilização de esqueletos 

rectilíneos, à semelhança do observado nas estruturas pictográficas cria-

das por Aicher. No entanto, veio a perceber-se que as formas eram muito 

mais fluidas e que os pictogramas seriam definidos por esqueletos curvi-

líneos (Figura 82). Imediatamente ficou claro que, no caso do sistema de 

Pequim, os pictogramas eram mais definidos por um princípio gerador 

assente num atributo estrutural, o esqueleto. Ao aumentar as espessuras 

dos traços correspondentes aos esqueletos comprovámos o referido. No 

entanto, havia que definir o procedimento de construção.

A definição da regra de construção buscou apoio nos escritos de Lefaivre e 

Tzonis (1985) quando definiram as construções padronizadas em linha146. 

Colocou-se a hipótese de que sobrepondo um elemento modular único 

ao esqueleto e arrastando esse mesmo módulo através do esqueleto, de 

um ponto A a um ponto B, e somando a este factor a utilização de um prin-

cípio gerador assente num esqueleto, seria a definição do procedimento 

de construção deste sistema pictográfico (Figura 83).

146 Ver Parte 01: Estado da  
Questão, 2: Enquadramento  
teórico da questão, 2.4:  
Recorrências formais  
padronizadas, 2.4.3: Padrão  
em linha.

^
Figura 82
Comparação entre esqueletos 
rectos e esqueletos curvos.

<
Figura 83
Explicação da  
operação de sobreposção 
do módulo ao esqueleto 
dos pictogramas usados 
em Pequim '08
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Este modo de construção de pictogramas esclareceu-nos acerca da 

possibilidade de haver um terceiro método de criação de sistemas 

pictográficos, bem diferente do dos Jogos Olímpicos de Barcelona, como 

iremos ver adiante.

8.5 ANÁLISE do SIStEmA AIgA (ver Anexo 4)

Sendo o sistema AIGA extremamente semelhante ao sistema dos Jogos 

Olímpicos de Munique (Figura 84) presumiu-se que estes pictogramas 

foram construídos a partir de um sistema modular.

No entanto, após um estudo exploratório que almejava definir um módulo, 

ou vários módulos, que regrassem o sistema, percebeu-se que a base de 

construção destes símbolos gráficos era apenas geométrica e sem o recur-

so a qualquer elemento modular (Figura 85). O curso da análise do sistema 

AIGA foi interrompido por uma temporada, pois decidiu-se que os espe-

cialistas a entrevistar poderiam dar um contributo, não só na legit imação 

dos métodos apurados, mas também no entendimento dos casos de estudo.

Rijk Boerma ao declarar que os pictogramas do sistema de Schiphol147 são 

desenhados sem o recurso a módulos e afirmando que certamente os 

147 Ver ponto seguinte: 7.2: 
Análise do sistema em uso no 
aeroporto de Schiphol, desenhado 
no atelier Mijksenaar Waysigning 
People.

>
Figura 84

Exemplo do remate das pernas de 
dois sistemas diferentes,  

AIGA (esquerda) e Atletismo  
de Otl Aicher (direita).

>
Figura 85

Estudo exploratório no sistema AIGA.
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pictogramas AIGA também não tinham nenhuma estrutura modular 

subjacente à sua construção, reforçou a nossa constatação.

 Após a conversa com o Director de Design do atelier Mijksenaar Waysig-

ning People, voltou-se a olhar para os pictogramas AIGA e concluímos 

que estes são um resumo visual da realidade, uma representação simplifi-

cada da realidade observável resumindo o objecto real através de um pro-

cesso de “perda selectiva da informação”. (Spencer, 2000) A utilização de 

demasiados atributos formais semânticos num determinado pictograma 

poderá ou não fazer sentido, se tivermos em atenção a transculturalidade.   

A ideia de que os pictogramas AIGA têm uma estrutura puramente geomé-

trica, foi reforçada pelos entrevistados: o designer Miguel Viana, Director 

Criativo do projecto ANA Aeroportos, e o designer Toan Vu-Huu, autor 

dos pictogramas para o Aeroporto de Colónia.

8.6 ANÁLISE do SIStEmA Em uSo 
No AEroporto dE SchIphoL, 
dESENhAdo No AtELIEr "mIJkSENAAr 
WAySIgNINg pEopLE" (ver Anexo 5)

O nosso estudo dos pictogramas de Schiphol foi desencadeado da mesma 

forma já referida anteriormente. Iniciou-se uma tentativa de descons-

trução dos atributos formais sintácticos dos pictogramas procurando 

se havia, ou não, uma construção modular subjacente. A negativa foi 

a conclusão (Figura 86). Posteriormente, procedeu-se a uma compa-

ração dos ângulos de inclinação das formas e linhas fundamentais das 

figuras utilizados no sistema e cedo se concluiu que aqui também não 

havia sistematização no uso dos referidos ângulos (Figura 87). Obser-

vou-se também que havia algumas incongruências de nível de detalhe 

dentro do sistema, comprometendo a sua coerência formal (Figura 88).

<
Figura 88
Incoerências gráficas:
Diferenças nas rodas do autocarro 
e do taxi.
Remate das pernas diferente.
Pictogramas com e sem dedos.

<
Figura 86 e 87
Estudo exploratório no sistema de 
Schiphol.
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Realizou-se então uma visita ao atelier de Paul Mijksennar, com o objecti-

vo de se apurar o processo que dera origem a este sistema pictográfico e 

também de partilhar experiências com designers especialistas em design 

de informação e por conseguinte, design de pictogramas. O candidato en-

trou em contacto com o atelier e a sua proposta de visita e entrevista foi 

prontamente aceite e agendada para Abril de 2011.

Numa das conversas com Rijk Boerma, Director de Design do atelier, este 

referiu que os pictogramas haviam sido  desenhados com base na geo-

metria, sem o recurso a módulos, porque se considerou que o emprego 

de estruturas modulares impõe regras muito rígidas. Revelou, por outro 

lado, que no atelier foram vários os designers que, ao longo dos anos, co-

laboraram no desenvolvimento do projecto pictográfico de Schiphol, o 

que originou as congruências gráficas apresentadas.148

Estamos perante mais um método de construção semelhante ao do ponto an-

terior, mas no qual a coerência formal não foi mantida. Estas conclusões 

foram reforçadas pelo estudo exploratório e pelas afirmações de Boerma.

8.7 ANÁLISE do SIStEmA Em uSo
No AEroporto dE coLóNIA, 
dESENhAdo por toAN Vu-huu, 
No AtELIEr INtEgrAL ruEdI BAur 
O sistema pictográfico em uso no Aeroporto de Colónia não só foi dispo-

nibilizado em variadas obras (Uebele, 2007, Hubner e Abdullah, 2006), 

como estes autores dos livros apresentaram o respectivo método e proce-

dimentos de construção (Figura 89). Apesar disto, foi desenvolvido um 

estudo exploratório, pressupondo que os pictogramas têm um processo 

de construção bem mais simples que o descrito nas obras referidas. Pois 

se compararmos o sistema dos Jogos Olímpicos de Pequim com este, ob-

servamos que os métodos de construção podem assemelhar-se. Equacio-

nou-se a hipótese de haver uma estrutura (esqueleto) por detrás de um 

148 Segundo Boerma  
a representação pictográfica  
dos comboios a três dimensões  
foi uma imposição da UIC - 
- International Union of Railways

Figura 89
Método e procedimentos de  
construção do sistema 
pictográfico do Aeroporto de 
Colónia
Fonte: UEBELE, A. (2007) Signage 
Systems + Information Graphics: A 
Professional Sourcebook, London, 
Thames & Hudson

<
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preenchimento uniforme (módulo) (Figura 90). Observou-se através 

da consulta de obras de referência (Hubner e Abdullah, 2006, Uebe-

le, 2007), que este sistema foi construído através de módulos, contudo, 

quer-nos parecer que também poderiam ser concebidos a partir de uma 

construção modular em linha, pois visualmente há uma afinidade com o 

sistema dos Jogos Olímpicos de Pequim. O facto é que se constatou que é 

possível construir o sistema pictográfico desenhado por Toan Vu-Huu a 

partir da utilização de qualquer um destes dois métodos.

O sistema de sinalética em utilização no Aeroporto de Colónia, está também 

dotado de uma colecção de silhuetas que se articulam com a tipografia e com 

os outros pictogramas (Figura 91). Estas silhuetas representam figuras hu-

manas em variadas situações, que segundo Uebele (2007), servem para hu-

manizar o sistema. Parece-nos que a utilização destas silhuetas colide com 

o sistema pictográfico, decidindo-se portanto, não enquadrar as silhuetas 

neste estudo, pois estas apresentam muito mais características ilustrativas 

que pictográficas.

Para além do observado, Toan Vu-Huu, o autor do sistema pictográfico do 

Aeroporto de Colónia, na entrevista que forneceu ao candidato afirmou 

que houve uma tentativa de aproximar os pictogramas ao tipo de letra 

Simple149 , especialmente concebido para esta utilização (Figura 92), ten-

tando garantir que os pictogramas e a tipografia fossem um sistema único 

em termos sintácticos.

8.8 rESumo
A combinação de variados elementos pareceu-nos ser o modo seguido 

para obter um conjunto coerente de signos. Esta combinação teria, no 

entanto, que obedecer a uma regra gráfica. Spencer (2000) define regra 

gráfica como o elemento central da legitimação das deliberações de todo 

o processo projectual, o que se enquadra neste âmbito, pois, no caso do 

Figura 91
Silhuetas em utilização no  
Aeroporto de Colónia
Fonte: UEBELE, A. (2007) Signage 
Systems + Information Graphics: A 
Professional Sourcebook, London, 
Thames & Hudson

^
Figura 92
Tipo de letra Simple.
Fonte: http://lineto.com/The%20
Fonts/Custom%20Typefaces/Sim-
ple%20Köln-Bonn/

149 Ver nesta Parte, Capítulo 7 
Casos de Estudo, Pictogramas para 
Aeroportos, 7.3: Os sistemas  
pictográfico e tipográfico de  
Cologne Bonn, criado por “ 
Intégral Ruedi Baur”.

<
Figura 90
Estudo exploratório para o 
sistema pictográfico do Aeroporto 
de Colónia, supondo-se que era 
semelhante ao sistema dos Jogos 
Olímpicos de Pequim '08

^
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sistema pictográfico de Otl Aicher, observa-se que a combinação dos va-

riados elementos descritos (grelha, módulos e esqueleto) obedece a um 

princípio gerador assente num esqueleto, tendo também o recurso a 

uma grelha como princípio regulador. Teremos a oportunidade de ver 

ainda mais adiante que a relação entre o princípio gerador e os elemen-

tos formais, ou módulos neste caso, é tanto melhor quando se aplicam 

as leis da teoria da simetria, explanadas por Bonsiepe (1992 [1975]).

Apesar de claramente influenciados pelos pictogramas de Otl Aicher, os 

de Josep M. Triás, usados nos Jogos de Barcelona em 1992, apresentam 

características diferentes. Foram definidos por um princípio gerador 

assente num esqueleto, em que os atributos formais sintácticos foram 

definidos através da importância do gesto, ou seja, os pictogramas po-

dem caracterizar-se pelo uso da ferramenta. A ferramenta assume-se 

assim, como a condição para se obter coerência entre os variados sím-

bolos gráficos do sistema. Estamos perante um caso em que o elemento 

formal de construção era definido pelo instrumento de desenho.

O sistema pictográfico de Pequim, é definido por um princípio gerador 

assente num atributo estrutural, o esqueleto. Sobrepondo um ele-

mento modular único ao esqueleto e arrastando esse mesmo elemento 

(módulo) através do esqueleto, de um ponto A a um ponto B, define-se o 

procedimento de construção dos pictogramas de Min Wang.

Verificou-se que os pictogramas do sistema de Schiphol são desenhados 

sem o recurso a módulos, assim como os desenhados pelo AIGA. Estes 

não têm nenhuma estrutura modular subjacente à sua construção, visto 

que são um resumo visual da realidade, uma representação simplificada 

da realidade observável resumindo o objecto real através de um processo 

de “perda selectiva da informação” (Spencer, 2000). 
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capítulo 9
INVESTIGAÇÃO ACTIVA:

DEFINIÇÃO DOS SISTEMAS 
PICTOGRÁFICOS

9.1 DEFINIÇÃO DO SISTEMA PICTOGRÁFICO 
DOS JOGOS OLÍMPICOS DE MUNIQUE ‘72
Através de uma exaustiva análise do sistema criado por Otl Aicher observá-

mos que a grelha por ele utilizada assumiu-se como um princípio regu-

lador e não gerador. 

A grelha desenhada por Otl Aicher foi usada para controlar os elementos 

formais que compunham os seus pictogramas. Na sua utilização, Aicher 

acabou por não ficar refém da rigidez de linhas e dos espaços definidos 

entre elas que a sua grelha sugeria. 
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Na realidade, este sistema pictográfico é definido através da utilização 

de três elementos. São eles a grelha (Figura 93), que se adopta, como 

afirmado anteriormente, como elemento regulador, os módulos, como 

elemento formal, e o esqueleto, como princípio gerador (Figura 94). 

Começando por este último, o esqueleto (princípio gerador), é o atri-

buto estrutural que necessitamos para comunicar um conceito ou uma 

ideia. Os módulos são o preenchimento desse esqueleto, ou seja, são 

os elementos que se assumem como os atributos formais sintácticos, 

definindo o estilo gráfico do sistema. Os módulos quando combinados 

através de uma articulação modular, ao preencherem o esqueleto, ori-

ginam a forma total dos pictogramas.

Os módulos principais identificados no sistema pictográfico criado por Otl 

Aicher são o quadrado e o círculo. A partir do quadrado conseguimos 

apurar um conjunto de sub-módulos, composto por triângulos e peque-

nas subdivisões dos módulos iniciais (rectângulos, círculos e quadra-

dos de tamanho inferior), que permite construir as restantes formas que 

compõem os pictogramas (Figura 95).

9.1.1 O círculo e o quadrado como elementos gera-
dores do sistema pictográfico modular de Otl Aicher

Antes de iniciarmos uma explicação mais efectiva da utilização dos ele-

mentos projectuais referidos (módulos, esqueleto e grelha) será perti-

nente referir que Otl Aicher não só foi um marco na história do design 

gráfico enquanto designer, mas também se destacou enquanto teórico, 

pois reflectiu acerca de questões gerais sobre o exercício de projecto e, 

principalmente, acerca da utilização de formas elementares nos proce-

dimentos projectuais.

No seu último trabalho escrito, publicado um pouco antes da sua morte, Aicher 

escreveu sobre Charles Eames e acerca das cadeiras por ele projectadas: “um 

objecto técnico é um objecto organizado. A pergunta de como uma parte se 

une com as outras é a chave de uma estrutura técnica e, em geral, de toda a 

forma superior de organização. (...) Não conheço nenhuma escola de de-

sign que ensine algo parecido a uma metodologia de união dos perfis. (...) 

Eames seguiu um princípio distinto de Rietveld. Para ele, o material era 

algo que se devia articular, e não apenas ser modular, pois o tema central da 

sua técnica era a união de elementos.”150 (1994 [1991], pp. 59-61). 

Otl Aicher afirma, acerca do poder da utilização de uma grelha e da sistema-

tização dos elementos básicos no design gráfico  nesse caso específico a 

propósito da tipografia, mas podendo claramente servir o propósito desta 

^
Figuras 93,94 e 95
Grelha, Esqueleto e Módulos.

150 “Un objeto técnico es un objeto 
organizado. (…) La pregunta de 
cómo una parte se une con las demás 
es la clave de una estructura técnica, 
y en general de toda forma superior 
de organización. (…) No conozco 
ninguna escuela actual de diseño 
en la que se enseñe algo parecido 
a una metodología de la unión de 
dos perfiles. (…) Charles Eames 
siguió un principio distinto al de 
Gerrit Rietveld. Para él, el material 
era algo que había que conformar, 
no simplemente modular, y el tema 
central de su técnica era la unión de 
elementos.” In AICHER, O. (1991) 
El Mundo como Proyecto, Barcelona, 
Gustavo Gilli, pp. 59-61.
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dissertação  que “pessoalmente fiz no campo da tipografia a mesma expe-

riência que Gugelot no design de produtos. O mesmo que Gutenberg com 

a escrita: possibilitar a reprodução múltipla através de elementos (...) me-

diante a sistematização dos seus elementos básicos.” (1994 [1991], p. 71). 

Aicher referiu inclusivamente que “há que romper com as normas esta-

belecidas. (...) Obrigamos as grelhas a colocarem-se ao nosso dispor. Po-

mos o jogo à parte da repetição do esquema.”151 (1994 [1991], p. 71). 

Na sua obra de 1991, Aicher disserta diversas vezes acerca do poder dos 

elementos básicos (quadrado, círculo e triângulo), não só na tipografia, 

observável no tipo Futura de Paul Renner, (1994 [1991], p. 167), mas tam-

bém noutros exemplos de design gráfico, como teremos a oportunidade 

de explorar de seguida, e também na arte e na arquitectura. Aicher refe-

re que “a arte dos anos 1950 reduz-se ao emprego do círculo, triângulo e 

quadrado. Cézanne inclusivamente extrapolou estas formas para o em-

prego de cilindros, pirâmides e cubos, formas tridimensionais com ori-

gem nas referidas primeiramente.”152 (1994 [1991], p. 107).

Otl Aicher, e ainda acerca da utilização de formas elementares nos métodos 

de projecto, afirma que “o significado essencial corresponde à intenção 

de tornar realidade uma ideia. Esta ideia corresponde à intenção de jun-

tar todos os elementos de uma obra através da combinação formal, numa 

unidade, de fazer daquela obra uma obra de arte total. O quadrado con-

verte-se assim no princípio supremo, no divino.”153 (1994 [1991], p.113).

No âmbito da arquitectura, Otl Aicher refere que “as construções moder-

nas e o design em geral adoptaram uma nova estética formal e um pro-

grama social de orientação funcional. Uns consideravam o círculo e o 

quadrado como formas estéticas elementares.”154 (1994 [1991], p. 138). 

Referindo-se a uma cozinha, projectada em plena época art deco, Aicher 

afirma que o seu aspecto final é “pertencente a uma cultura superior de 

círculos e quadrados (...) através dos jogos formalistas com estes dois 

elementos.”155 (1994 [1991], p. 139).

Como podemos observar nas imagens seguintes, o quadrado assume-se como 

elemento que preenche todo o esqueleto (Figura 96). Ou seja, é o módulo 

que, ao ser repetido e articulado sobrepondo o esqueleto ou princípio ge-

rador, preenche o pictograma, dando-lhe espessura. O círculo assume-se 

como elemento de remate, isto é, os terminais de cada pictograma são de 

forma circular, tendo como diâmetro a medida do quadrado (Figura 97). 

Os objectos utilizados na representação dos desportos, têm como atributos 

formais sintácticos a repetição de pequenos círculos e pequenos qua-

drados oriundos do módulo principal, o quadrado. O quadrado inicial é 

151 “(…) es porque personalmente 
hice en el campo de la tipografía la 
misma experiencia que Gugelot en 
el del diseño de productos. Lo que 
Gutenberg hizo con la escritura (…) 
mediante la sistematización de sus 
elementos básicos. (…) Rompimos 
con las normas establecidas (…) 
Obligamos las retículas a ponerse 
a nuestro servicio. Pusimos el juego 
aparte de la repetición del esquema.” 
In Ibid, p. 71.

152 “En los años cincuenta (…) la 
arte de este siglo se reduce al empleo 
del círculo, el triángulo y el cuadrado. 
(…)  Paul Cézzane dividió  ya el 
mundo fenoménico en cubos, cilin-
dros e pirámides.” In Ibid, p. 107

153 “El ‘significado esencial’ que 
aquí se manifiesta corresponde al 
intento de hacer realidad una ‘idea’. 
Esta ‘idea’ corresponde al intención 
de juntar todos los elementos de una 
obra, a través de la combinación 
formal, en una unidad, de hacer 
de aquélla una obra de arte total. 
El cuadrado se convierte así en un 
principio supremo, si no divino.”  In 
Ibid, p. 113

154 “(…) las construcciones 
modernas y el diseño quedaron 
desde el principio escindidos en un 
nuevo esteticismo y formalismo y 
un programa social de orientación 
funcional. Unos consideraban el cí 
rculo y el cuadrado como formas 
estéticas elementales, otros como 
resultado de modo de producción 
industrial.” In Ibid, p. 138.

155 “(…) su partencia a una cultura 
superior de círculos e cuadrados (…) 
coincidiendo con oscurecimiento 
momentáneo de los juegos  
formalistas con el círculo y el 
cuadrado.” In Ibid, p. 139.

^
Figura 96
Esqueleto e módulos
que geram o pictograma

^
Figura 97
Módulos
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assim subdividido em 36 submúltiplos para obter, a medida da espessura 

da roda da bicicleta do pictograma para Ciclismo, e a medida para definir 

a espessura da linha do barco no pictograma que representa o desporto 

Vela (Figura 98). Existe ainda a utilização de mais dois módulos auxilia-

res, o rectângulo e um outro círculo. O rectângulo é criado a partir, mais 

uma vez, do módulo inicial (quadrado). Este é dividido em três, de modo 

a que um terço do quadrado seja utilizado na definição de alguns picto-

gramas. Por exemplo o tronco da figura do pictograma que representa a 

Vela faz uso deste elemento (Figura 99). Os remates dos ombros fazem 

uso do círculo, que resulta da subdivisão do quadrado inicial em 4, como 

podemos verificar no remate do tronco da figura do pictograma que re-

presenta o Atletismo (Figura 100). 

Finalmente, a cabeça dos atletas é definida por um círculo maior, que se 

insere em quatro módulos quadrados principais (Figura 101). A grelha 

é um elemento que controla as posições e as espessuras dos elementos 

modulares descritos. Como é observável, o pictograma finalizado não 

coincide na perfeição com a grelha adoptada por Otl Aicher.

Na tentativa de perceber exactamente o modo de utilização da grelha, esta foi 

refeita sucessivas vezes, de modo a que não restassem dúvidas (Figura 102).

O esqueleto é o elemento estruturante dos pictogramas, ou seja, é o ele-

mento que se relaciona intimamente com o significado (semântica) e 

que, ao ser preenchido com os módulos, origina a forma final de cada 

pictograma (Figura 103).

Há no entanto que definir o modo como Otl Aicher manipulou todos estes 

elementos na concepção dos seus pictogramas. Observa-se claramente 

^
Figura 98
Submódulos usados por Otl Aicher

<
Figura 99
Pictograma “Vela”: articulação
 dos módulos (tronco)

<
Figura 100
Pictograma “Atletismo”: articu-
lação  dos módulos (remate dos 
ombros)

^

Figura 101
Cabeça do pictograma “Atletismo” 
e a sua relação com um dos módu-
los principais, o quadrado.
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que esta manipulação não foi aleatória. Obedeceu a uma série de proce-

dimentos de composição assentes num pensamento metódico e regrado.

9.1.2 Aicher e a utilização da teoria das leis da simetria
Através de uma cuidada análise do sistema pictográfico desenvolvido por 

Otl Aicher em 1972, conseguimos observar que este utilizou uma série de 

procedimentos de composição, tal como seriam descritos três anos mais 

tarde, por Gui Bonsiepe no seu livro “Teoria e Prática do Design Industrial”.

Como vimos, para individualizar as vias que levam à construção de um pic-

tograma há que categorizar os conceitos156, ou seja, tornar equivalentes 

coisas notoriamente diferentes, agrupando-as em classes de objectos 

(Massironi, 1983 [1982]). 

Podemos dizer que uma pessoa possui ou formou para si um conceito 

quando perante uma nova situação nunca antes experimentada, con-

segue estabelecer com segurança se ela entra ou não nessa categoria. 

Para levar a bom termo uma tal operação, é necessário que o sujeito sai-

ba reconhecer com clareza os atributos formais semânticos que o ob-

jecto deve possuir para poder pertencer a essa classe (Massironi, 1983 

[1982]). Aicher consegue exactamente o descrito. Os seus pictogramas 

são claros nos dois níveis de estudo que definimos para esta investiga-

ção: sintáctico e semântico.

O nível sintáctico é assegurado por uma série de atributos formais que quan-

do articulados, originam os pictogramas. São eles o traço, a espessura, o 

tipo de mancha157, os terminais, entre outros. 

^
Figura 103
Pictogramas escolhidos para análise

156 Ver Parte 01: Estado da  
Questão, Capítulo 4: Pictografia, 
4.3 Sistemas.

^
Figura 102: Estudo das Grelhas
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Quando nos encontramos perante um elevado número de atributos a con-

siderar, para chegar a uma decisão conceptual e formal, ou seja, quando 

se decide como construir um pictograma tendo em conta o seu objectivo 

primordial, damo-nos conta que existem dois modos para reduzir os atri-

butos formais semânticos. Como vimos anteriormente, podemos optar por 

reduzir o número de elementos, ou adoptar um modo de combinação ou 

recodificação dos variados elementos em configurações diferentes. Otl Ai-

cher, aplica estas regras na definição do seu sistema pictográfico, pois reduz 

os elementos formais, sintácticos e semânticos, ao mínimo essencial e ga-

rante a dimensão semântica do pictograma na sua totalidade. Consegue, in-

clusivamente, através de uma série de procedimentos, gerar o seu sistema 

através de um princípio gerador (esqueleto ou atributo estrutural) e outro 

regulador (grelha), articulando os atributo formais, neste caso modulares 

(quadrado e círculo) (Figura 104: ver página seguinte).

Bonsiepe (1992 [1975]) refere que, na decisão formal do objecto gráfico, 

deve orientar-se o processo projectual segundo um a série de procedi-

mentos que conduzem a uma coordenação dimensional. Este processo 

consiste na redução da variedade dimensional, ou seja, limitando todas as 

articulações possíveis a algumas combinações preferenciais. Pode assim 

afirmar-se que os pictogramas desenvolvidos para os Jogos Olímpicos de 

Munique obedecem a este princípio da redução da variedade dimensional, 

através de um sistema modular assente num esqueleto e regulado por uma 

grelha (Figura 105).

Bonsiepe é claramente uma referência para esta dissertação na definição 

das regras utilizadas por Otl Aicher. Bonsiepe (1992 [1975]) refere-se à 

“coerência formal” como uma interacção harmoniosa entre as formas 

cujos elementos constituem um sistema158.

O sistema de pictogramas de Otl Aicher manifesta uma clara coerência for-

mal entre os variados pictogramas. Esta referida coerência formal ma-

nifesta-se como uma relação de concordância e compatibilidade através 

dos vários elementos formais constituintes do sistema. Se considerarmos 

que a coerência é o resultado da interacção destes elementos (Bonsiepe, 

1992 [1975]), Aicher consegue-o na perfeição.
Figura 105
Análise dos pictogramas

157 Ver Parte 01: Estado da 
Questão, Capítulo 2: Enquadra-
mento teórico da questão, 2.4.4: 
Problemática da uniformização 
das formas, donde destacamos as 
afirmações de Abraham Moles e 
Wasilly Kandinsky

^
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A utilização deste método para alcançar a coerência formal no sistema, leva-

nos a aproximar o processo utilizado por Otl Aicher com as leis da teoria 

da simetria descritas por Bonsiepe (1992 [1975]). A partir de operações 

de rotação, translação, reflexão e dilatação, conseguimos perceber o mé-

todo e os procedimentos utilizados por Aicher na construção do sistema 

pictográfico em análise (Figura 106). 

158 Ver Parte 01: Estado da 
 Questão, Capítulo 3: Pictografia, 
3.3 Sistemas 

^
Figura 104
Procedimentos de articulação para 
gerar o pictograma
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Os instrumentos conceptuais da teoria da simetria dão ao designer uma 

série de procedimentos de criação orientada, e servem para descrever 

e distinguir os fenómenos morfológicos. Observamos, no sistema de 

Aicher, que existe uma configuração em simetria em si mesma (parte 

elementar) na qual há um agrupamento das partes elementares, ou mó-

dulos (motivo elementar), influindo sobre elas operações de sobre-

posição.159 O “motivo elementar” pode ser descrito como o agrupamen-

to mais pequeno de partes elementares, no qual existe uma repetição, e 

as “operações de sobreposição” são os movimentos a que as partes ele-

mentares são submetidas, de modo a sobreporem-se completamente. 

Bonsiepe (1992 [1975]) define que a coerência é resultado da interacção 

dos elementos que a compõem, sejam estes elementos de tipo isométrico, 

homeométrico, singenométrico, catamétrico ou heterométrico160.

Estas cinco categorias  enunciadas fazem parte de um grupo de seis que 

Bonsiepe (1992 [1975], p. 222) apelidou de “características de igualda-

de ou de semelhança dos elementos”. Entre elas, apenas três podem ser 

identificadas no sistema de Aicher como contribuindo para a obtenção da 

coerência formal entre os seus elementos: a isometria, a homeometria e 

a catametria. Dizem-se isomorfos os elementos que têm a mesma forma 

e dimensão (Figura 107); homeomorfos os elementos que têm a mesma 

forma mas dimensões diferentes (Figura 108); e catamorfos os elementos 

Figura 106 
Módulos e procedimentos de ar-
ticulação para gerar o pictograma.

<<
Figura 107
Módulos e procedimentos  
de articulação para gerar  
o pictograma.

<
Figura 108
Módulos e procedimentos  
de articulação para gerar  
o pictograma: pormenor dos 
membros

159 Ver Parte 01: Estado da  
Questão, Capítulo 4: Pictografia, 
4.3 Sistemas

160 Ver definição de isometria, 
homeometria, singenometria,  
catametria e heterometria na  
Parte 01: Estado da Questão,  
Capítulo 4: Pictografia, 4.3 
Sistemas
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que não são congruentes nem afins, mas que estão ligados por uma rela-

ção interfigura comum (Figura 109).

Acrescentando-se que das “três condições de simetria – similaridade, re-

petição e princípio gerador para a posição preferencial dos elementos 

formais – a última poderia ser colocada de lado” (Bonsiepe, 1992 [1975], 

p. 223), parece evidente que Otl Aicher na concepção dos pictogramas para 

os Jogos olímpicos de Munique não só usou estas três condições, como 

acabou por tornar a do “princípio gerador para a posição preferencial dos 

elementos formais” como uma condição fundamental, o que é observável 

na utilização do esqueleto e da grelha de construção (Figura 110).

Podemos ainda relacionar a construção dos pictogramas de Aicher com os 

parágrafos dedicados na obra de Gui Bonsiepe aos Sistemas tipo Meca-

no161. Isto é, àqueles que resultam do emprego de um princípio ordenador 

que sustenta a formação de um número limitado ou ilimitado de diferen-

tes coisas (Bonsiepe, 1992 [1975]). Este modo de definição sistémica, 

apesar de ter sido desenvolvido para objectos tridimensionais, serve 

também o nosso propósito, pois interessa-nos tratar sistemas compostos 

por um número ilimitado de objectos, no caso, pictográficos, mas com 

um número limitado de componentes. Podemos assim considerar que as 

etapas necessárias para abordar a criação de sistemas de pictogramas são:

1. Determinação do contexto de aplicação;

2. Definição dos campos semânticos dos variados conceitos a representar 

(atributos formais semânticos);

3. Definição do princípio gerador “esqueletos” formais (atributos estrutu-

rais) ou grelha;

4. Definição do princípio regulador (grelha)

5. Elementarização das formas e criação de módulos (atributos formais sin-

tácticos);

6. Representação do programa sistémico que mostra a composição e articu-

lação dos módulos escolhidos;

7. Definição e explanação dos procedimentos de construção, de modo a pre-

ver a inserção de novos pictogramas no sistema.

>
Figura 110

Grelha, esqueleto e módulos

161 Ver definição de Sistemas tipo 
Mecano na Parte 01: Estado da 
Questão, Capítulo 4: Pictografia, 
4.3 Sistemas.

^
Figura 109
Módulos e procedimentos 
de articulação para gerar  
o pictograma.
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Esta descrição sintetiza o procedimento a seguir-se para a concepção de um 

sistema pictográfico construído através de elementos modulares que, no 

seu final, se possa afirmar que apresenta um “estilo gráfico” coerente nas 

partes que o constituem.

9.1.3 Estilo Gráfico: redução e consistência
Após esta análise ao sistema pictográfico de Otl Aicher, podemos referir 

que o designer alemão conseguiu criar uma série de procedimentos pro-

jectuais para se conseguir uma família de pictogramas assente num mes-

mo “estilo gráfico”.

Para definir este conceito de “estilo gráfico” vamos suportar-nos do texto 

de Ellen Lupton, acerca dos pictogramas criado nos anos 1920 para a Iso-

type (Lupton, 1989 [1986]).

À semelhança do descrito por Lupton acerca dos pictogramas desenvolvidos 

para a Isotype, também nos de Otl Aicher observamos as características 

que esta autora definiu para se obter um sistema pictográfico coerente: 

redução e consistência. Se os mapas criados por Neurath nos anos 1920 

se apresentam como um estilo de escrita (Lupton, 1986 [1989]), também 

os pictogramas de Aicher se assumiram como um paradigma.

Segundo Ellen Lupton, para este modo de representação, a redução e a con-

sistência são as duas regras centrais para gerir o vocabulário de formas 

universais162. A redução relaciona-se com a busca da expressão visual mais 

simples possível de determinado objecto, sendo que os signos visuais uni-

versais do sistema Isotype são o resultado de uma produção mecanizada e 

de métodos científicos, nos quais a silhueta é a técnica central. (Lupton, 

1986 [1989]). Considera-se assim que a representação funcional da redu-

ção é sugerir uma imagem que se relacione naturalmente com o objecto, 

representando-o de modo universal em vez de lhe atribuir característi-

cas culturais. Posto isto, observamos que Otl Aicher também adoptou o 

princípio da redução para criar os seus pictogramas, pois estes, à seme-

lhança dos da Isotype, são “um tipo de reprodução que se assemelha a uma 

sombra de um objecto sugerindo até que é um tipo de representação sem 

intervenção humana, um elenco natural em detrimento do cultural.”163 

(Lupton, 1989 [1986], p. 152) Esta afirmação de Ellen Lupton acerca do 

sistema pictográfico Isotype aplica-se também aos pictogramas desenha-

dos para os Jogos Olímpicos de Munique.

162 Ver Parte 01: Estado da  
questão, Capítulo 4: Pictografia, 
4.2 Otto Neurath e o Movimento 
Isotype

163 “Silhouette drawing is a kind 
of pre-chemical photography that 
emulates the shadow, which is 
an indexical image made without 
human intervention, a natural cast 
rather than a cultural  
interpretation.” In LUPTON, E. 
(1986 [1989]) Reading Isotype. 
Design Discourse, History, Theory, 
Criticism, 11, p. 152
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A razão pela qual os pictogramas de Otl Aicher são de índole universal pa-

rece assim evidente. O design pela redução confere um estatuto gené-

rico a cada pictograma, fazendo com que este não se relacione com ne-

nhum objecto em particular (Lupton, 1989 [1986]). Observa-se assim a 

existência de uma consistência de estilo nos pictogramas de Otl Aicher, 

pois estes estão unificados no que concerne à sua semelhança formal e 

ao seu uso estandardizado.

Como observámos também nos pictograma da Isotype164, também os dos 

Jogos Olímpicos de Munique foram claramente desenhados segundo este 

princípio da consistência de estilo, pois apresentam uma linguagem 

auto-suficiente em que a repetição do peso das linhas, das formas, das 

espessuras e dos detalhes indica que nos encontramos perante uma lin-

guagem sistematizada.

Podemos admitir assim que os pictogramas criados por Arntz para a Iso-

type, segundo as regras de redução e de consistência, influenciaram 

certamente o modo como os designers posteriores criam ou criaram sis-

temas pictográficos, por exemplo, para aeroportos ou para espaços uni-

versais como feiras internacionais ou eventos desportivos, tal como foi 

possível explorar neste capítulo. Gerd Arntz tem uma afirmação perti-

nente e actual acerca da criação de pictogramas. Este refere que, naquilo 

que concerne à simplificação formal, os pictogramas devem quebrar a 

barreira da linguagem, sendo fáceis de descodificar e, quando bem feitos, 

serão também agradáveis ao olhar. Arntz, citando Otto Neurath, diz até 

que é melhor lembrar imagens simplificadas que esquecer figuras exac-

tas (Bruinsma, 2008). Ao que acrescentamos que Otl Aicher seguiu clara-

mente o mesmo princípio. Podemos, assim, rematar este texto, assumin-

do que os pictogramas de Aicher são um exemplo daquilo que definimos 

como pictografia modular padronizada em grelha.

9.2 DEFINIÇÃO DO SISTEMA PICTOGRÁFICO 
DOS JOGOS OLÍMPICOS DE BARCELONA ‘92
A forma de representação pictográfica adoptada pelo designer Josep Maria 

Triás assenta na escolha de três elementos formais: cabeça, braços e per-

nas, apresentando-se com uma articulação mais livre, menos codificada, 

menos estandardizada. Os pictogramas de Barcelona ’92 não pertencem 

a um sistema articulado matemática e geometricamente (Triás, 2005), 

164 Ver Parte 01: Estado da 
questão, Capítulo 4: Pictografia, 
4.2 Otto Neurath e o Movimento 
Isotype
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pertencem sim a um sistema baseado numa linguagem claramente icó-

nica, regrada pela utilização de traços muito característicos na definição 

sintáctica dos pictogramas.

Triás (2005, p. 8) refere ainda que os sistemas anteriores, nos quais se in-

sere, provavelmente, o sistema de Aicher, “apresentavam um número li-

mitado de combinações”165, afirmação da qual discordamos, pois, como 

foi já referido, o sistema de pictogramas de Otl Aicher foi posteriormente 

adoptado pela companhia ERCO, e apresenta hoje centenas de novos pic-

togramas, somados após a sua criação inicial (Smitshuijzen, 2007). 

Se o sistema que analisámos no ponto anterior apresenta um processo de 

construção rígido através de um método modular, o sistema do designer 

espanhol é claramente um exemplo contrário, pois apresenta caracte-

rísticas de um sistema criado através de traços livres e espontâneos, 

sem que, no entanto, os pictogramas quando agrupados percam a sua 

coerência sintáctica.

9.2.1 Pictogramas de estilo livre
Apesar de Triás (2005, p. 7) afirmar que “as diferenças com os sistemas 

anteriores eram notórias”166, nós não o vemos desse modo, pois na reali-

dade os pictogramas que este autor propôs são um redesign dos pictogra-

mas de Aicher, conferindo-lhes um aspecto cultural particular, assumido 

e próximo da realidade artística espanhola. Como podemos observar os 

pictogramas têm uma estrutura muito semelhante entre si, denomina-

da de esqueleto (Figura 111) no capítulo anterior. Acreditamos que para 

criar os pictogramas de Barcelona, Triás baseou-se no esqueleto dos pic-

togramas de Munique (Figura 112), abolindo a grelha usada por Aicher.  

As grandes diferenças são a ausência do tronco na representação da figura 

humana, o tipo de traço usado na criação dos pictogramas e a utilização de 

um esqueleto curvilíneo e não recto como o de Aicher.

O sistema dos pictogramas de Triás é claramente influenciado pelo sistema 

de Aicher, como vimos anteriormente, mas apresenta-se com um modo 

de articulação mais livre, assente apenas em cabeça, membros inferiores 

e superiores. Os esqueletos usados por Aicher são a base de construção de 

todos os pictogramas de Josep M. Triás. Através da manipulação desses es-

queletos, Triás consegue “preenchê-los” com o seu traço livre e pincelado, 

numa clara associação das suas duas valências profissionais, a de designer 

e de artista plástico (Figura 113).

165 “Whereas in previous series 
these elements (head, body, legs) 
were articulated in keeping with 
a strict geometric code and with a 
limited number of combinations.” 
In TRIÁS, J. M. (2005) Symbol 
and logo of Barcelona ‘92 Olym-
pic Games. Barcelona, Centre 
d’Estudis Olímpics UAB, p. 8.

166 “The differences from previous 
systems of pictograms are notable.” 
In Ibid, p. 7.

^
Figura 111 e 112:
Comparação entre os pictogramas 
de Otl Aicher e Josep Maria Triás
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Após a utilização de um método de análise experimental (Figura 114), na 

tentativa de se perceber o processo utilizado por Josep Maria Triás na 

criação dos seus pictogramas, observa-se que os traços são todos eles di-

ferentes em dimensões e forma, apesar de manterem uma coerência vi-

sual muito vincada (Figura 115). Como podemos observar, os elementos 

constituintes dos pictogramas (pernas, braços e cabeças) não apresentam 

formas idênticas, mas o tipo de traço adoptado é semelhante (Figura 116). 

Esta parecença formal pode justificar-se se recorrermos a uma das Leis 

da Teoria de Gestalt, a Lei da Semelhança. Esta diz que, ao agruparmos 

uma série de elementos numa configuração, as componentes iguais no 

interior de uma configuração tendem a aparecer como pertencentes de 

uma mesma figura antes das componentes desiguais (Bonsiepe, 1992 

[1975], Gleitman, 1993 [1981]). Apesar de Bonsiepe (1992 [1975]) refe-

rir que a obtenção de coerência formal é conseguida através de uma in-

teracção harmoniosa entre formas, a qual se baseia a utilização de ele-

mentos iguais, geometricamente estruturados intrafigura ou interfigura, 

observamos que, nos pictogramas de Barcelona ’92, a coerência formal é 

conseguida de outro modo, através da utilização de um elemento formal 

assente numa ferramenta de desenho. Observa-se assim que a geometria 

não é parte do seu processo de construção nem tão pouco os elementos 

utilizados (cabeça, braços e pernas) são todos eles iguais. No entanto as 

semelhanças nas formas, no estilo, no traço, na espessura e nos remates 

dos pictogramas, leva-nos a considerar que  todos eles se agrupam num 

mesmo sistema. 

Se os pictogramas de Aicher eram um exemplo de pictografia modular pa-

dronizada em grelha, os pictogramas de Triás ilustram, assim, um outro 

método de obter um sistema coerente a nível sintáctico, que apelidamos 

de pictogramas de estilo livre. 

9.2.2 Estilo gráfico: variação formal
Parece-nos evidente que os pictogramas para os Jogos Olímpicos de Bar-

celona foram construídos a partir do esqueleto definido por Otl Aicher 

vinte anos antes, mas de modo mais livre, como vimos anteriormente. 

Este sistema pode, assim, ser visto como mais uma variação formal dos 

^
Figura 116

Comparação de traços 
entre pictogramas

>
Figura 113

Esqueletos e Pictogramas

^
Figura 114
Desenhos exploratórios
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pictogramas de Aicher, mas que se diferenciou pela utilização de um 

pretexto cultural na sua definição sintáctica. Os pictogramas do designer 

espanhol, por nós designados por pictogramas de estilo livre, apesar de 

não obedecerem à utilização de um procedimento geométrico ou modu-

lar, apresentam também, como vimos, um conjunto de atributos formais 

sintácticos claramente definidos. Estes atributos formais, quando arti-
culados e combinados com o princípio gerador, o esqueleto, são o factor 

que define o estilo gráfico do pictograma. 

No entanto, há pictogramas, que estando dependentes do seu estilo gráfico, 

seja ele mais geométrico e universal ou mais livre, nos quais são deposita-

das características culturais, podem deixar em aberto os seus graus de in-

terpretação. Hubner e Abdullah (2006) definem os três tipos de Grau de 

Interpretação associados à descodificação de pictogramas. Em primeiro 

lugar, temos o Grau de Interpretação Aberta ou Livre, quando estamos 

perante uma mensagem que não oferece uma mensagem clara. Neste caso, 

um pictograma usado num contexto errado pode adoptar um significado 

errado. Em segundo lugar, e para estarmos perante um pictograma de Grau 
de Interpretação Clara, é essencial criar referências unívocas referentes 

ao contexto (cultura de local, geografia, etc): a cidade certa, o local certo, o 

tamanho certo, o peso certo, a linha certa. Sem estas características, poderá 

ser entendido de uma forma errada ou confusa. Em terceiro lugar e quanto 

ao Grau de Interpretação Total é definido pela combinação de um deter-

minado pictograma com outros pictogramas do mesmo sistema, ajudando 

assim a clarificar a sua descodificação e interpretação. Somente através da 

ligação formal entre os vários pictogramas dentro do sistema é que o uti-

lizador entende que está perante uma linguagem pictográfica fechada, no 

qual é revelado o teor da mensagem na sua totalidade. Logo, todos os picto-

gramas fazem parte de uma cadeia ou sistema.

Apesar do resultado gráfico dos pictogramas de Barcelona não ser obtido 

através de um modelo matemático ou geométrico, podemos afirmar que 

estamos perante um sistema de Grau de Interpretação Total, pois pare-

ce-nos evidente que os pictogramas de Triás obedecem a este princípio. 

Estes pictogramas podem até ser apelidados de pictogramas de Grau de 

Interpretação Clara, devido à sua evidente ligação à herança cultural es-

panhola, mas parece-nos mais apropriado referir que, apesar desta cono-

tação local e cultural, estes pictogramas não apresentam falhas sintácticas 

que nos levem a afirmar que não fazem parte de um sistema composto por 

elementos unívocos e monossémicos.
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9.3 DEFINIÇÃO DO SISTEMA PICTOGRÁFICO 
DOS JOGOS OLÍMPICOS DE PEQUIM ‘08

Como referimos, os pictogramas para estes Jogos Olímpicos tiveram na di-

recção do projecto o designer chinês Min Wang, que adoptou como mote 

conceptual os objectos da Idade do Bronze Chinesa (cerca de 1700 a.C.), 

replicando para os seus pictogramas os atributos formais que se encon-

tram nestes objectos (Figura 117). 

À semelhança dos Jogos anteriores, também Wang se socorreu da herança 

cultural da região que acolhia o evento desportivo, neste caso a China. 

9.3.1 Pictogramas de estrutura padronizada em linha
Os pictogramas usados para representar os desportos olímpicos de 2008 fo-

ram construídos através do método que apelidámos de método modular 

em linha. Este método, apurado ao longo desta investigação, consiste na 

utilização de um esqueleto e de apenas um módulo. Esse módulo, que de-

verá ser sempre idêntico, desloca-se ao longo de uma linha definida como 

esqueleto do pictograma (Figura 118). A forma desse esqueleto obedece 

à decisão de como representar o que queremos comunicar, neste caso a 

prática de um desporto. Ou seja, há que decidir se essa representação in-

clui ou não a representação do atleta, se inclui ou não o objecto usado na 

prática do desporto a representar, se é apenas esse objecto ou se é apenas 

o atleta. A geometria adoptada para o princípio gerador, o esqueleto, não 

obedece ao definido nem por Aicher nem por Triás; apresenta-se neste 

caso como o cruzamento de duas formas fluidas e curvilíneas.

Embora se possa identificar este método com o modular usado por Otl Ai-

cher, eles não são exactamente idênticos, apesar de ambos empregarem 

esqueletos e módulos. A grande diferença é que, no modelo de Aicher, a 

construção dos pictogramas se faz somando e articulando  diversos mó-

dulos, até perfazer a forma final do pictograma; no caso de Wang o módulo 

é apenas um e é repetido ou “arrastado” de um início a um fim, de modo a 

preencher o esqueleto definido por linhas curvilíneas que se cruzam. Este 

preenchimento por vezes é interrompido, por exemplo na ligação de um 

membro inferior ao resto do corpo do atleta (Figura 119). 

Como observámos na Parte 01 desta dissertação, este processo padroniza-

do em linha é identificável em outras áreas de projecto, como por exem-

plo na arquitectura de Dimitris e Suzana Antonakakis, que na segunda 

metade do século XX desenvolveram inúmeros projectos assentes em 

metodologias padronizadas, ou em grelha ou em linha. À semelhança do 

^
Figura 117
comparação entre objecto da 
Idade do Bronze e pictograma

^
Figura 118
Exemplo de sistema modular em 
linha, com apenas um módulo.
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que estes dois arquitectos propuseram, também Wang faz uma aborda-

gem de características modulares, em que a utilização de um padrão em 

linha não se estabelecia numa forma rígida. Se em alguns dos projectos 

do casal Antonakakis a configuração dos espaços de um edifício obedece 

a um caminho linear definido pelo projectista (Lefaivre e Tzonis, 1985), 

nos pictogramas de Wang uma realidade semelhante é observável, pois 

há um elemento que obedece a um caminho linear, neste caso um círculo 

que preenche um esqueleto definido pelo projectista (Figura 120). 

Se entendermos, no entanto, que um pictograma deve respeitar tanto à di-

mensão semântica como à sintáctica, diremos que os pictogramas de Min 

Wang conseguem ter harmonia formal (sintaxe) entre si, mas, sob ponto 

de vista da descodificação do seu significado (semântica), parecem-nos 

um pouco deficitários. 

9.3.2 Estilo gráfico: 
quando a forma não segue a comunicação
Pegando na afirmação que concluiu o último ponto, importa referir que 

Krippendorf (1989), acerca da problemática da significação, sugere que o 

utilizador constrói uma relação entre significado e objecto a partir do seu 

contexto de uso, observa-se, contudo, que no caso de Pequim este con-

ceito cai por terra, devido à representação gráfica dos pictogramas. Isto 

porque a representação icónica é quase abstracta, afastando-se em de-

masia da realidade a representar. Cada pictograma fica assim a asseme-

lhar-se, em excesso, a um caracter duma escrita oriental e, no caso, pouco 

acessível num espaço transcultural. Constatamos assim que, quando os 

<
Figura 119
Módulos para o sistema dos 
Jogos de Munique e Esqueleto e 
Módulo para o sistema dos Jogos 
de Pequim

^
Figura 120
Pictogramas, esqueletos  
e módulos
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ideais culturais e locais são sobrepostos a um tipo de comunicação que se 

quer universal, pode resultar desse processo uma linguagem que se rela-

cione demasiado com a cultura local e que apresente lacunas em termos 

de transmissão de mensagem. 

Ainda relativamente ao problema da relação entre forma e significado, Sa-

rah Hjelm (2002), citando Saussure, diz-nos que o significado das coisas 

nos chega através da diferença e que conceitos como identidade e distin-

ção estão intimamente relacionados, ou seja, o design é importante para a 

construção de uma identidade, seja num nível pessoal ou nacional. Tudo 

aponta para que Min Wang, à semelhança de Triás em 1992, se tenha va-

lido desta forma de pensamento aquando da criação dos pictogramas para 

os Jogos Olímpicos de Pequim. A diferença entre ambos é que Triás con-

segue uma boa relação entre forma e significado, Min Wang não.

Os pictogramas do designer chinês são um exercício sintáctico, relegan-

do a semântica para segundo plano. Ou seja, estes pictogramas dos Jogos 

Olímpicos de Pequim apresentam coerência formal entre si; no entanto, 

a sua descodificação parece-nos ser pouco eficiente quando comparada 

com os de Aicher ou os de Triás (Figura 121).

Sendo assim, podemos incluir estes pictogramas no grupo de pictogramas de 

Grau de Interpretação Livre167, pois estamos perante uma mensagem que 

não oferece uma mensagem clara, apesar de que, quando usados em con-

junto, todos estes pictogramas podem ser agrupados num mesmo sistema.

Teremos oportunidade de observar168 que este método de concepção de picto-

gramas é uma alternativa aos outros já aqui referenciados.

>
Figura 121

Comparação de pictogramas 
de “Atletismo” Munique ‘72, 

Barcelona ‘92 e Pequim ‘08

167 e 168 Ver nesta Parte, no 
Capítulo 9.2: Definição do sistema 
pictográfico dos Jogos Olímpicos 
de Barcelona ’92, 9.2.2: Estilo 
gráfico: variação formal
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9.4 SISTEMAS PICTOGRÁFICOS DO AIGA, 
DO AEROPORTO DE COLOGNE BONN  
(COLÓNIA) E DO AEROPORTO  
DE SCHIPHOL (AMESTERDÃO)

9.4.1 Pictogramas de estrutura geométrica 
modular e não modular
Iniciando este texto pelos pictogramas em utilização no Aeroporto de Coló-

nia, pouco haverá a dizer, pois ao longo da nossa pesquisa literária iden-

tificámos autores que explicam o método de construção deste sistema, o 

qual podemos claramente incluir nos Pictogramas de Estrutura Modular 

(Figura 122).

Após um estudo cuidado dos sistemas que escolhemos, criados para utiliza-

ção em aeroportos, observamos que há um evidente recurso à construção 

pictográfica apoiada na geometria. Esta geometria está também na base de 

construção dos sistemas modulares por nós identificados (Jogos Olímpi-

cos de Munique e Aeroporto de Colónia), com a diferença de que os rema-

nescentes (AIGA e Shiphol) não fazem uso de módulos na sua construção.

O sistema AIGA é uma clara replicação do sistema de Otl Aicher para os Jogos 

Olímpicos de Munique. Se atentarmos à comparação entre alguns picto-

gramas percebemos que a influência é marcante (Figura 123). 

No entanto, os pictogramas AIGA não são construídos com módulos, apesar 

de se ter feito variadas tentativas no sentido de apurar se o recurso à utili-

zação de módulos era, ou não, uma possibilidade (Figura 124). 

Parece-nos evidente que os pictogramas AIGA foram desenhados recor-

rendo-se à geometria, mas sem a utilização de módulos, como constatá-

mos no sistema de Aicher.

A geometria assume-se assim como um diálogo de observação entre de-

signer e realidade. No entanto, são as formas básicas que regulam esta 

geometria. A utilização de quadrados e círculos, em detrimento de po-

lígonos mais elaborados, é evidente na construção dos pictogramas 

AIGA (Figura 125). Podemos observar que estas formas elementares 

^
Figura 122
Módulos que prefazem um picto-
grama quando articulados
Fonte: UEBELE, A. (2007) Signage 
Systems + Information Graphics: A 
Professional Sourcebook, London, 
Thames & Hudson

^
Figura 124
Estudo exploratório

^
Figura 123
Comparação dos remates: 
AIGA e Munique ‘72

^

Figura 125
Construção do pictograma 
“Bagagem”, sistema AIGA
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são os elementos que regulam a construção, juntamente com um certo nú-

mero de ângulos que definem as respectivas posições relativas, bem como 

os cheios e vazios em alguns pictogramas (Figura 126). Inclusivamente, e 

apesar de cada pictograma ser gerado a partir destas formas, este não é um 

sistema modular, qual Lego169, pois é evidente que, apesar de adoptarem 

uma linguagem coerente entre si (mesmos remates, espessuras idênticas) 

muitos deles são silhuetas que denotam a realidade observável (Figura 127). 

Deste modo, concordamos com a afirmação de Otl Aicher e Martin Kram-

pen que o desenho de pictogramas visa um difícil equilíbrio entre conci-

são gráfica e excesso de abstracção (Aicher e Krampen, 1993 [1977], Bessa, 

2005). A abstracção170 é uma simplificação que tem em vista a obtenção 

de um sentido mais preciso e depurado (Dondis, 1991 [1974]). Observa-

se neste caso que a busca desta simplificação formal não se relaciona nem 

com o desenho livre, nem com a criação de pictogramas a partir de módu-

los. No entanto, percebemos a partir da nossa análise que os pictogramas 

AIGA têm na sua génese o uso da geometria.

No sistema em utilização para o Aeroporto de Shiphol, procedeu-se a uma 

análise semelhante à efectuada para o sistema AIGA (Figura 128), na ten-

tativa de perceber se o sistema era estritamente geométrico ou se recorria 

à utilização de módulos. Rijk Boerma, Director de Design do atelier res-

ponsável pelo projecto do Aeroporto de Shiphol, Mijksenaar Waysigning 

People, declarou numa entrevista171 realizada pelo candidato que os picto-

gramas no atelier são desenhados com base numa geometria e sem recurso 

a módulos. Segundo Boerma, os módulos tornam o ‘design’ muito severo. 

O designer declara ainda que fazem inúmeros ajustes ópticos aos picto-

gramas durante o procedimento de criação, comparando, até, este proces-

so ao acto de desenhar ou compor tipografia. O designer holandês explica 

também que, fruto da diversidade de designers que operaram no projecto 

ao longo desta última década, há alguns pictogramas que apresentam pe-

quenas incongruências gráficas (Figura 129). 

Segundo Rijk Boerma, o candidato foi dos primeiros a observar a a produ-

zir observações sobre o descrito.

171 Ver nesta Parte o Capítulo 11: 
Entrevistas com Especialistas

^

169 Lego, é um brinquedo cujo 
conceito se baseia na articulação 
entre peças que se encaixam per-
mitindo inúmeras combinações.
Foi criado pelo dinamarquês Ole 
Kirk Christiansen, na década de 
1950, 

170 Ver Parte 02: Estado da Ques-
tão, Capítulo 2 Linguística:, 2.4: 
Literacia visual

^
Figura 126 e 127
Pictogramas AIGA
Fonte: http://www.aiga.org/
symbol-signs/

>
Figura 128

Estudo exploratório: 
pictogramas 

em uso no Aeroporto 
de Schiphol

Figura 129
Estudo exploratório: pictogramas 
em uso no Aeroporto de Schiphol
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Podemos considerar que os pictogramas em uso no Aeroporto de Ames-

terdão, assim como os que são aplicados no Aeroporto de Colónia, são 

influenciados pelos pictogramas AIGA. Influenciados no sentido em 

que a abordagem semântica é semelhante, apesar das diferenças de lin-

guagem gráfica (Figura 130). 

Dos três sistemas analisados, o do atelier de Paul Mijksenaar parece-nos 

ser aquele que mais contorna a utilização da grelha e o uso exaustivo da 

geometria, como observado no sistema AIGA. Há certamente uma atitude 

mais empírica neste exemplo holandês.

9.4.2 Estilo gráfico: esquematização
Joan Costa (1989) refere que, sempre que se desenhem novos pictogramas, 

se deve adoptar uma atitude empírica e de observação cuidadosa da rea-

lidade que se pretende representar. Ou seja, a forma surgirá através dum 

processo de progressiva “abstracção e esquematização”. A abstracção 

mental pode ser definida como um processo que pretende ignorar o indi-

vidual daquilo que se observa, de modo a apoiar-se numa categorização. A 

esquematização gráfica que caminha emparelhada com a abstracção men-

tal neste processo, centra-se nas características particulares geométricas 

e essenciais do observável.172 Ao fim e ao cabo, o que pretendemos dizer 

é que o método geométrico acaba por ser um modo de redução formal 

da realidade observável, sem recurso a módulos. Ou seja, uma imitação 

icónica da realidade, em que  “uma imagem visual resume o objecto real 

através de alguns dos seus aspectos, na verdade, um processo de ‘perda 

selectiva da informação’.” (Spencer 2000, p. 158).

Este tipo de representação caracteriza-se por ser um método de represen-

tação não modular, como vimos, e que rejeita também as técnicas de re-

presentação livre ou artísticas. No fundo, à semelhança do referido por 

Le Corbusier, por via do desenvolvimento do Modulor, esta forma de re-

presentação é uma tentativa de utilizar explicitamente uma manipulação 

racional das formas e dos processos construtivos inerentes. Jorge Spen-

cer (2000) dá um contributo relevante para a definição deste Método 

de Construção de Pictogramas de Estrutura Geométrica Não Modular, 

172 No original pode ler-se: 
“abstracción mental y esquemati-
zación gráfica” caminham de mãos 
dadas: “La abstracción es un proceso 
mental que pretende ignorar lo in-
dividual de aquello que se observa, 
para apoyarse más en la categoría 
a la que lo observado pertenece. La 
profundización se centra, no en los 
caracteres particulares, sino en los 
que son genéricos y esenciales.” In 
Joan Costa, 1989, p. 143

<
Figura 130
Pictogramas AIGA, Aeroporto 
de Amesterdão e Aeroporto de 
Colónia: comparação.
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referindo que Eisenman, ao utilizar diferentes modos de abordagem con-

soante a natureza dos seus projectos, procura sempre uma base geomé-

trica que legitime a geração das formas, apesar de isso nem sempre ser 

praticável, como observámos também, por exemplo, na desconstrução 

dos pictogramas para os Jogos Olímpicos de Barcelona, chamados por nós 

de Pictogramas de Estilo Livre.

A “linguagem pictórica”, termo usado por Hubner e Abdulah (2006), é o que 

dá ao pictograma a sua individualidade e por conseguinte, após o agrupa-

mento dos vários pictogramas, a individualidade e homogeneidade do sis-

tema. Se, nos métodos anteriores, a linguagem pictórica era evidente, no 

caso de um sistema regrado apenas pela geometria há que tomar algumas 

precauções em termos de estilo. Estruturalmente, os pictogramas devem 

ser consistentes entre si, optando por usar-se o mesmo tipo de preenchi-

mento, de modo a que o padrão seja recorrente de pictograma para picto-

grama. E devem, para além do mais, adoptar o mesmo estilo gráfico, seja 

ele estruturado, esboçado, desfocado ou fragmentado (Figura 131). 

Atentamos assim que o sistema geométrico terá que obrigatoriamente se-

guir estas condicionantes, pois, ao não ser regrado por módulos sempre 

iguais, pode tornar-se difícil garantir um nível adequado de coerência 

intra-sistema. Ao fim e ao cabo, queremos dizer que estes atributos for-
mais são definidos por formas elementares não modulares recorrentes 

que se articulam num princípio regulador (grelha), através da definição 

de um princípio gerador (esqueleto).

Para controlar estes atributos formais, o uso da grelha de construção pode 

ser uma ajuda de extrema relevância. Com efeito, a partir desta, pode-

mos controlar a espessura das linhas e formas constituintes de cada pic-

tograma. A grelha permite-nos assim a utilização de segmentos e formas 

de tamanho igual garantindo uma maior precisão no design (Hubner e 

Abdullah, 2006).

Com isto, afirmamos que a consistência da espessuras e escolha de remates 

sistematiza as formas de um sistema, realçando a sua estrutura geomé-

trica. Ainda acerca da geometria, Kimberly Elam afirmou, como já vimos 

logo no início do texto desta dissertação173, que “a geometria é a linguagem 

do homem... ele descobriu ritmos, ritmos visíveis para o olho e claros nas 

relações entre eles.”174 (2001, p. 5) (Figura 132). 

173 Ver Parte 01: Estado  
da Questão. Capítulo 1:  
Contextualização do problema  
e da investigação,  
1.2: Definição do problema

174 “Geometry is the language of 
man… he has discovered rhythms, 
rhythms apparent to the eye and 
clear in their relations with one  
another.” In ELAM, K. (2001) 
Geometry in Design, New York, 
Princeton Architectural Press, 
p. 5.

^
Figura 131

Estudo exploratório
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^
Figura 132
Estruturas geométricas inerentes 
a objectos de comunicação:
_ A: Cartaz “Musica Viva”, 
Josef Muller-Brockmann, 1958
_ B: Cartaz “Koncrete Kunst”, Max Bill, 1944
Fonte: ELAM, K. (2001) Geometry in Design, New 
York, Princeton Architectural Press.

A

B
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9.5 RESULTADOS 
DA INVESTIGAÇÃO ACTIVA
Após cuidada análise dos casos de estudo seleccionados, conseguimos, 

apurar que os métodos de design de pictogramas sistematizados são 

compostos por princípios reguladores (grelha) e princípios geradores 

(grelha e esqueleto), por elementos formais, ou seja, os atributos for-

mais sintácticos que se articulam entre si e com o esqueleto, e por uma 

sequência de procedimentos.

Os métodos de concepção pictográfica e respectivos procedimentos a seguir 

de modo a garantir a coerência formal de um conjunto de pictogramas e a 

que possam ser agrupados num mesmo sistema são:

9.5.1 Método de concepção 
modular padronizada em grelha (Figura 133) 
Caracteriza-se pela utilização de módulos, definidos após uma consistente 

fase de esboço e de brainstorming criativo. Estes módulos após definidos, 

vão preencher o esqueleto do pictograma, também definido anterior-

mente. Através da articulação destes módulos associados a esqueletos di-

ferentes, é possível construir um sistema de pictogramas com um elevado 

nível de coerência.

Procedimentos a seguir:

a) definir o princípio gerador (esqueleto) 

b) definir o princípio regulador (grelha de apoio)

c) definir os atributos formais sintácticos (módulos)

d) articular os módulos com o esqueleto usando as leis da teoria da simetria 

descritas por Bonsiepe: rotação, reflexão, dilatação e translação.

e) garantir a utilização do mesmo módulo nos remates de todos os pictogra-

mas, de modo a que a relação interfigura seja comum (catametria)

f) garantir a utilização de módulos de igual dimensão na definição de ele-

mentos comuns, por exemplo braços e pernas (isometria)

g) garantir a utilização dos mesmos módulos, de modo a que seja perceptí-

vel uma relação entre elementos de dimensão diferente dentro do mesma 

forma, por exemplo no nosso objecto de estudo, entre remates dos braços 

e das pernas e cabeça dos atletas (homeometria)

h) formação de um número limitado ou ilimitado de diferentes pictogra-

mas (Sistema tipo Mecano) garantindo a existência de um “estilo gráfico” 

coerente nas partes que o constituem, que pode ser definido através das 

seguintes etapas: 

^
Figura 133
Imagem tipo que caracteriza o 
Método Modular Padronizado em 
Grelha
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1. Determinação do contexto de aplicação;

2. Definição dos campos semânticos dos variados conceitos a representar 

(atributos formais semânticos);

3. Definição dos “esqueletos” formais (atributo estrutural ou princípio 

gerador);

4. Elementarização das formas e criação de módulos (atributos formais 

sintácticos);

5. Representação do programa sistémico que mostra a composição dos 

módulos escolhidos;

6. Definição e explanação dos procedimentos de construção, de modo a 

prever a inserção de novos pictogramas no sistema.

9.5.2 Método de concepção modular em linha (Figura 134) 

Caracteriza-se pela utilização de um módulo definido após uma consistente 

fase de esboço e de brainstorming criativo. O módulo após definido deverá 

ser arrastado de um ponto A até um ponto B, preenchendo o esqueleto 

do pictograma, também definido anteriormente. Através da replicação e 

arrastamento deste módulo associado a esqueletos diferentes, é possível 

construir um sistema de pictogramas com um elevado nível de coerência.

Procedimentos a seguir:

a) Definir o princípio gerador (esqueleto)

b) Definir o atributo formal sintáctico (módulo)

c) Articular o módulo com o esqueleto

9.5.3 Método de concepção geométrico (Figura 135) 
Caracteriza-se pela utilização de componentes da geometria que ajudam a 

gerar os pictogramas, regrando as suas espessuras e estilo gráfico (cheio, 

vazio, contorno, texturado, anguloso, redondo, etc), após uma consistente 

fase de esboço e de brainstorming criativo. Poder-se-á recorrer também ao 

uso de uma grelha que ajuda a regrar as posições e dimensões dos atributos 

formais e do esqueleto. Assenta particularmente numa cópia da realidade 

observável, sem a utilização de módulos ou desenhos de estilo livre, redu-

zindo os atributos formais do pictograma ao mínimo essencial.

Procedimentos a seguir:

a) definir o princípio gerador (esqueleto)

b) definir os atributos formais, articulando e replicando o mesmo tipo de 

preenchimento e estilo

^
Figura 134
Imagem tipo que caracteriza o 
Método Modular em Linha

^
Figura 135
Imagem tipo que caracteriza o 
Método Geométrico
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c) construir o pictograma, recorrendo a um princípio regulador, ou seja a 

uma grelha orientadora que articule as proporções.

9.5.4 Método de concepção livre (Figura 136) 

Caracteriza-se pela utilização de um estilo gráfico original que é veicula-

do principalmente através da ferramenta utilizada na sua concepção, que 

define o atributo formal sintáctico. Poderá ser um pincel ou outro instru-

mento de desenho. Esta linguagem gráfica, ao sobrepor-se a um princípio 

gerador (esqueleto) previamente definido, preenche o pictograma. Ape-

sar de ser um método de criação livre, é possível obter coerência formal 

num sistema a partir da sua utilização. Este método é o que conserva mais 

elementos visuais da fase de esboço e brainstorming criativo.

Procedimentos a seguir: 

a) definir o princípio gerador (esqueleto)

b) definir o tipo de traço e o tipo de mancha através de um instrumento de 

desenho, ou seja, os atributos formais sintácticos;

c) articular os elementos mantendo as espessuras e os remates semelhantes

Estes quatro métodos apurados e respectivos procedimentos, de modo a 

garantir que um conjunto de pictogramas possa ser agrupado num mes-

mo sistema, serão demonstradas na Parte 04, Discussão dos Resultados 

e Conclusões, através de um exercício projectual de concepção de siste-

mas pictográficas levado a cabo por alunos finalistas da Licenciatura em 

Design do IADE.

9.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os métodos apurados servirão certamente para criar sistemas de picto-

gramas. Haverá provavelmente mais do que os quatro aqui apurados e sis-

tematizados, sugerindo-se, desde já, que a pesquisa de outros métodos faça 

parte de uma investigação futura.

Após a definição destes métodos, tentaremos comprovar a eficiência de todos 

eles na criação de sistemas de pictogramas, assim como mostraremos que, 

de todos estes métodos, o melhor para se a obter coerência formal intra-sis-

tema é o método modular. Contrariamente, o que menos garantias dá neste 

sentido é o método geométrico, como vimos na exploração do caso de estudo 

dos pictogramas em utilização no Aeroporto de Schiphol (Figura 137). 

Figura 137
Incongruências formais

^
Figura 136
Imagem tipo que caracteriza o 
Método Livre

^
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Teremos a oportunidade de demonstrar o descrito na Parte 04 desta disser-

tação (Discussão dos Resultados).

Não querendo entrar na problemática do género175, ou nas  razões da insis-

tência na utilização dos pictogramas que representam homem e mulher 

para instalações sanitárias, atentamos também que o que se observa nes-

ta investigação é que há uma evidente tendência para a sedimentação de 

uma linguagem universal, pois as representações dos objectos e acções 

observáveis, apesar dos seus estilos gráficos serem diferentes, conceptu-

almente ou semanticamente são idênticos (Figura 138).

A grelha assume maior importância no método de concepção modular pa-

dronizada em grelha e no método de concepção geométrico, se bem que, 

com características diferentes em cada caso, como vimos. As grelhas po-

dem ser consideradas um meio de alcançar a perfeição num objecto de 

design, assumindo um carácter de apoio à expansão criativa e não o de 

controlo e limitação176.

Os quatro métodos métodos de design de pictogramas sistematizados 

são compostos por princípios reguladores (grelha) e princípios gera-
dores (grelha e esqueleto), por elementos formais, ou seja, os atributos 

formais sintácticos que se articulam entre si e com o esqueleto e por uma 

sequência de procedimentos.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Como vimos na parte anterior, caracterizámos quatro métodos diferen-

tes para a construção de sistemas pictográficos. São eles o método de 

concepção modular padronizado em grelha, o método de concepção 

modular em linha, o método de concepção livre e o método de con-

cepção geométrico.

Todos eles são apresentam possibilidades de utilização, se bem que haverá 

certamente um que responda melhor à nossa questão primordial de in-

vestigação: que procedimentos, se existirem, podemos seguir de forma 

a obter um sistema pictográfico formalmente coerente.

Para a exploração desta questão, testámos e avaliámos os quatro métodos 

apurados num grupo de alunos finalistas da Licenciatura em Design do 

IADE, na unidade curricular Projecto de Design Visual, da qual o candi-

dato foi docente nos anos lectivos de 2009-2010 e 2010-2011. Os alunos 

em questão foram devidamente informados acerca dos objectivos desta 

investigação, assinando inclusive um consentimento que prevê a utiliza-

ção dos dados produzidos para efeitos desta dissertação (ver Apêndice 1).
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10.1 DEFINIÇÃO DOS EXERCÍCIOS EXPLORA-
TÓRIOS/ ENUNCIADO DE PROJECTO

O exercício consistiu em criar um sistema de pictogramas para uma suposta 

utilização em gares aeroportuárias e ferroviárias ou em complexos des-

portivos, realidades observáveis e ligadas intrinsecamente ao objecto de 

estudo da dissertação.

O objectivo central deste exercício, realizado individualmente por cada um 

dos alunos, foi comprovar se todos os métodos identificados são viáveis 

para a obtenção de coerência formal intra-sistema e, se possível, qual de-

les a garantia de um modo mais eficaz.

Cada aluno devia criar dois sistemas compostos por cinco pictogramas cada, 

definidos à partida pelo docente. Num dos sistemas, o aluno usaria, obri-

gatoriamente, um dos métodos modulares e, no outro, o geométrico ou 

o livre. Após a avaliação de ambos os sistemas por parte do candidato, e 

também docente destes alunos, um dos sistemas seria aumentado para 

um número de dez pictogramas, de modo a comprovar a exequibilidade e 

eficácia do método apurado. Nesta segunda fase as mensagens a desenhar 

foram escolhidas pelos alunos.

Foi também utilizado um grupo de controle que desenhou pictogramas sem 

o recurso à informação veiculada à amostra, ou seja, um grupo de alunos 

desenvolveu sistemas pictográficos sem terem sido instruídos sobre a 

utilização dos referidos quatro métodos de criação de pictogramas.

10.2 EXERCÍCIOS EXPLORATÓRIOS DE 
DESIGN DE SISTEMAS DE PICTOGRAMAS

10.2.1 Avaliação dos métodos com alunos 
finalistas (2010/ 2011) da Licenciatura em Design 
do IADE: descrição do processo
O exercício proposto aos alunos desenvolveu-se ao longo de ‘7 momentos’

(ver Tabela B e Figura 139).

Num ‘momento’ inicial (1), após entendimento do briefing e discussão de 

dúvidas, os alunos geraram uma série de desenhos e esboços de pictogra-

mas, confirmando que o primeiro grande momento do processo criativo 

de um projecto de design de pictogramas está alocado nesta fase. 

Os esboços foram gerados sobre papel de esquisso, e na maior parte dos 

casos, os alunos utilizaram como base uma folha de papel milimétrico, de 
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Tabela B
Momentos de projecto: exercícios individuais desenvolvidos pelos alunos (Grupo de Amostra)
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modo a controlar a escala e a relação harmoniosa das formas, o que revela 

uma sensibilidade para a utilização de uma estrutura subjacente ao siste-

ma pictográfico a desenvolver.

Tendencialmente, os alunos optaram por iniciar os seus ciclos de desenhos 

de estudo (Spencer, 2000) pela representação das figura masculina e da 

figura feminina.

Esta primeira fase coincide com a escolha do código a utilizar, isto é, escolhe-

se o “quê” e o “como”.  O “quê” relaciona-se com o significado (avião para 

representar partidas, por exemplo) e o “como” relaciona-se com a defini-

ção da forma. Mas, antes mesmo disso, há que decidir qual a vista adoptada 

para representar o objecto (frontal, lateral ou de topo, por exemplo). 

Pode dizer-se que nesta fase há uma definição semântica e uma pré-defi-

nição sintáctica, pois o “como” foi definitivamente decidido apenas após 

este momento.

Esta fase esboço e geração de ideias não foi tratada nesta investigação e teve 

a duração de duas semanas, perfazendo um total de 10 horas (quatro au-

las) em regime presencial. As horas de não-contacto (fora do tempo lec-

tivo) que os alunos gastaram ficou ao critério de cada um deles. 

No ‘momento’ seguinte (2), o conjunto dos seus alunos e o candidato avalia-

ram os desenhos e, por conseguinte, as ideias geradas, e escolheram duas 

linguagens , isto é, dois grupos de desenhos por aluno, que foram poste-

riormente desenvolvidas, a partir de dois dos métodos definidos, sendo 

que um foi obrigatoriamente modular.

Nesta fase observou-se ainda, em alguns casos, que os alunos sentiram a 

necessidade de refazer alguns desenhos, de modo a encontrar a melhor 

representação possível para o objecto, acção ou conceito a representar.

Esta fase teve a duração de duas aulas (10 horas).

No ‘momento’ seguinte (3), os alunos adaptaram as linguagens a uma cons-

trução mais rigorosa, definindo os métodos a usar.

Tabela B
Momentos de projecto: exercícios individuais desenvolvidos pelos alunos (Grupo de Amostra)

^
Figura 139
Momentos de projecto 
e respectivas tomada de decisão
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Nesta fase decisora (definição das formas: sintaxe), a partir dos seus dese-

nhos exploratórios, produzidos manualmente ou com o apoio de softwa-

re de desenho digital, os alunos definiram como potenciar as suas ideias 

e por conseguinte as linguagens gráficas adoptadas. Aqui, os projectos 

tomaram, na maior parte dos casos, um rumo já irreversível; ou seja, os 

alunos escolheram os métodos de criação a aplicar. Em alguns casos, em-

bora minoritários, houve a necessidade de se retroceder ao ‘momento 2’ 

e noutros ao ‘momento 1’, porque, ou a definição dos módulos era de-

ficitária (retrocesso ao ‘momento 2’), ou a definição do significado era 

ambígua (retrocesso ao ‘momento 1’).

Observou-se ainda nesta fase 3 que a procura do método foi o segundo 

momento criativo do evoluir do projecto. Nesta fase, a os alunos os alu-

nos ajustaram os esboços que tinham produzido a cada um dos métodos 

instruídos. Nalguns casos era evidente a rejeição de alguns dos métodos 

sistematizados, ou seja, a partir de uma observação empírica, baseada na 

experiência profissional do candidato, podia rejeitar-se à partida, por 

exemplo, os métodos de concepção livre ou o método modular em linha. 

A dúvida centrava-se sempre na escolha entre uma construção modular 

ou numa construção geométrica sem o recurso a módulos.

Este terceiro ‘momento’ teve a duração de uma semana (2 aulas de contacto, 

uma de 2 horas e outra de 3 horas, totalizando 5 horas. As horas de não-

contacto (fora do tempo lectivo) que os alunos gastaram ficou ao critério 

de cada um deles).

Os alunos, no ‘momento 4’ do exercício, sistematizaram a utilização dos 

métodos:

a) sistematização dos esqueletos e dos módulos (métodos modulares em 

grelha e em linha)

b) sistematização dos esqueletos e da linguagem gráfica proveniente da 

ferramenta adoptada (método de estilo livre)

c) sistematização dos esqueletos e da geometrização das formas (método 

geométrico)

Este ‘momento’ teve a duração de  uma semana (2 aulas de contacto, uma 

de 2 horas e outra de 3 horas, totalizando 5 horas. As horas de não-con-

tacto (fora do tempo lectivo) que os alunos gastaram ficou ao critério de 

cada um deles).

Nesta fase (‘momento 5’), os alunos tinham disponível para avaliação os 

dois sistemas pictográficos desenvolvidos.
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Procedeu-se à avaliação de ambos e, juntamente com o candidato, esco-

lheu-se um dos dois projectos desenvolvido por cada um dos alunos, am-

pliando-o até perfazer um total de 10 pictogramas. Como vimos, as men-

sagens a desenhar dos primeiros cinco foram escolhidas pelo candidato e 

as segunda cinco mensagens foram escolhidas pelos alunos. 

Esta fase demonstrou aos intervenientes se o método escolhido era, ou 

não, viável para fazer aumentar o sistema e, consequentemente, se esse 

aumento do número de pictogramas apresentava coerência formal com 

os anteriores.

Este quinto ‘momento’ teve a duração de uma semana (2 aulas de contacto, 

uma de 2 horas e outra de 3 horas, totalizando 5 horas. As horas de não-

contacto (fora do tempo lectivo) que os alunos gastaram ficou ao critério 

de cada um deles).

No ‘momento’ seguinte (6), avaliou-se a totalidade do sistema.

Nalguns casos, houve a necessidade de se efectuar alguns ajustes ópticos nos 

variados exemplos apresentados, servindo para compensar o equilíbrio 

entre “espaços cheios” e “espaços vazios” de cada pictograma. Os ajustes 

ópticos em questão, auxiliaram a obtenção de uma harmonia visual nos 

pictogramas que apresentavam uma composição demasiado mecânica. 

Estes ajustes foram efectuados principalmente ao nível das inclinações 

e dos remates.

Em casos extremos, os alunos tiveram mesmo que retroceder ao ‘momento 

4’ ou ao ‘momento 3’, de forma a adequar melhor as linguagens aos mé-

todos de criação, ou vice-versa. Ou seja, alguns alunos tiveram que rede-

finir os módulos, ou criar mais sub-módulos de apoio, para que o siste-

ma pudesse crescer de forma coerente; noutros casos ainda, houve uma 

alteração do método adoptado inicialmente, devido ao facto de este não 

potenciar as soluções idealizadas pelo aluno.

Este sexto ‘momento’ teve a duração de uma semana. (2 aulas de contacto, 

uma de 2 horas e outra de 3 horas, totalizando 5 horas. As horas de não-

contacto (fora do tempo lectivo) que os alunos gastaram ficou ao critério 

de cada um deles).

O ‘momento 7’ abarcou o desenvolvimento de um programa de sinalização, 

que incluiu estudo e escolha tipográfica, estudo e escolha de formatos 

para o sistema de suportes de informação direccional e local.

Como referido anteriormente, a dimensão pragmática não foi objecto de 

estudo desta investigação.
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10.2.2 Grupo de controlo: descrição do processo
O grupo de controlo foi composto por dois núcleos de alunos. Um de alunos 

do candidato do ano lectivo de 2009-2010, e um outro composto por alu-

nos de colegas docentes do candidato no ano  lectivo 2010-2011.

Ambos os núcleos de alunos, que compõem a totalidade do Grupo de Con-

trolo, não receberam instruções acerca dos métodos e procedimentos 

apurados e sistematizados ao longo desta investigação.

O decurso projectual deste grupo de alunos caracteriza-se essencialmen-

te por tentar encontrar formas pictográficas a partir de uma redução da 

realidade observável, fazendo uma escolha selectiva do que representar,  

o que nos leva a afirmar que maioritariamente estes alunos adoptaram o 

método geométrico para resolver os seus exercícios.

10.3 RESULTADOS (ver Anexo 6)

1. Observou-se que o processo de design seguido pelos alunos foi, em mui-

to, semelhante ao utilizado pelo candidato durante a desconstrução dos 

casos de estudo. No caso do candidato, ao desmontar os sistemas, gerou-

se informação a partir de uma solução já existente (reverse designing); no 

caso dos alunos, ao projectar os sistemas pictográficos (recorrendo aos 

métodos sistematizados nesta investigação) gerou-se informação a par-

tir do inexistente. Esta observação directa reforça um dos pontos iniciais 

desta dissertação, no qual se referiu a importância de uma teorização da 

prática do design, sendo para isso necessário método, ou seja, um siste-

ma objectivo de projecto (Cross, 2006). Reforçamos assim, igualmente, 

a relevância da ligação da prática de projecto à investigação científica em 

design, já referida também através das palavras de Friedman (2000) ao 

defender que os processos de design estão a criar raízes e compreendem 

disciplinas teóricas e os vários campos da prática. 

2. Observou-se que a adopção do método de criação é um diálogo constante 

entre as regras de criação inerentes a cada método e as ideias e conceito 

definidos; em suma, entre regras e linguagem gráfica. 

3. Presenciou-se também que, após definirem os módulos a utilizar no mé-

todo de concepção modular  em grelha, os alunos adoptaram uma atitude 

de busca de uma gramática da forma em linha com os modelos defendi-

dos por (Bonsiepe, 1992 [1975], Wojtowicz e Fawcett, 1985, Aicher, 1994 

[1991]), que tanto melhor resulta quanto maior for a insistência na utili-

zação de formas básicas (Kandinsky, 1926, Aicher, 1994 [1991]).
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Através de uma cuidada análise dos trabalhos desenvolvidos pela amostra e 

pelo grupo de controlo atesta-se que:

10.3.1 Método de concepção modular 
padronizado em grelha
1. É aquele que melhor garante a obtenção de coerência formal entre os 

vários constituintes (Figura 140). 

2. É definido principalmente pelos módulos.

Figura 140
Sistemas pictográficos e respectivos 
procedimentos de construção

Exercício projectual do aluno André Gavino

Exercício projectual do aluno Bruno Carreiro

Exercício projectual da aluna Mariana Rato

^

Módulos

Módulos

Módulos
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3. Foi o método que revelou uma maior insistência no desenho, através de 

ciclos de avanço e retrocesso, de modo a determinar os módulos do siste-

ma de pictogramas (Figura 141).

4. Revelou ser o método que provoca um mais longo momento de incerteza. 

No entanto, foi também o método que, após a definição dos módulos, ga-

rantiu o crescimento do sistema de um modo mais rápido e eficaz.

5. A par do método modular em linha, este é o método que melhor parti-

do tira do desenho assistido por computador aquando da construção dos 

pictogramas.

6.  Após a interiorização dos ensinamentos sobre síntese formal, sobre pro-

cessos para criação controlada das formas e sobre coordenação dimen-

sional, retirados de Bonsiepe (1992 [1975]), a dificuldade em manipular 

os módulos diminui. 

7. Revelou que a grelha é de extrema importância, podendo, nalguns casos, 

ser abandonada ao longo do processo (Figura 142) e, em outros, manter-

se em utilização (Figura 143).

Figura 141
Esboços e pictogramas 
correspondentes.
Exercício projectual da aluna 
Mariana Rato

Figura 142
Grelha reguladora

Figura 143
Grelha geradora

^

^ ^

Exercício projectual do aluno André Gavino Exercício projectual do aluno Bruno Carreiro



207 #Parte 04 || Capítulo 10: Discussão dos Resultados

10.3.2 Método de concepção modular em linha
1. A par do anterior, também este tem uma garantia elevada de coerência 

formal, mas o facto de não estar assente numa grelha aumenta a incerteza 

na obtenção da dita coerência (Figura 144).

2. É definido principalmente pela linha condutora (esqueleto) dos módulos.

3. Apesar de ser considerado um sistema modular, as leis referidas na obra 

de Gui Bonsiepe (1992 [1975]) não se aplicam neste caso.

10.3.3 Método de concepção geométrico
 1. É o método que menos garante a coerência formal intra-sistema, como 

observámos nos exemplos mostrados anteriormente (exercícios dos alu-

nos e projecto pictográfico de Schiphol) (Figura 145).

2. Como vimos, os alunos e os designers como foi referido por alguns dos 

especialistas (Boerma e Miguel Viana), quando não são instruídos sobre 

os diferentes métodos a aplicar, adoptam o método geométrico como base 

de construção dos sistemas pictográficos.

3. Em termos visuais, é o método que suporta uma aproximação mais fiel à 

realidade observável. 

4. Os primeiros pictogramas podem ser desenhados a partir de uma foto-

grafia da realidade. A partir de uma construção geométrica, os segundos 

serão uma aproximação visual aos primeiros, de modo a que o estilo grá-

fico (cheio, vazio, texturado, fragmentado, etc) e os remates sejam equi-

valentes em todos os pictogramas.

5. Na maior parte dos casos, o uso de uma grelha reguladora permite con-

trolar espaços cheios e vazios, distâncias e aproximações entre os varia-

dos atributos formais.

Figura 144
Sistemas pictográficos 
e respectivos procedimentos 
de construção

^

Módulo

^
Figura 145
Pictogramas que apresentam 
algumas incoerências intra-sistema, 
apesar das similaridades.
Exercício projectual do aluno Bruno 
Carreiro.

Exercício projectual da aluna Mariana Rato
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10.3.4 Método de concepção livre
1. O desenho por si só, quando adoptado como estilo gráfico, torna as for-

mas pictográficas incipientes.

2. A aplicação deste método melhora o resultado final dos pictogramas se a 

todo o processo criativo estiver subjacente um pretexto formal, que, tal 

como observámos, pode ser cultural, não eliminando outros, como por 

exemplo de índole conceptual (Figura 146).

3. A partir do desenho assistido por computador, ao escolher-se uma ferramen-

ta e um determinado tipo de traço providenciado por essa mesma ferramenta, 

torna-se simples garantir a dimensão sintáctica do sistema (Figura 147).

10.3.5 A grelha
1. A grelha pode assumir-se como elemento gerador ou como elemento re-

gulador. Começando pelo primeiro caso, a grelha assume-se como ele-

mento gerador, quando os atributos formais dos pictogramas coincidem a 

100% com a grelha definida (Figura 148). Esta assume-se como elemento 

regulador quando representa um contributo para regular as formas, em 

vez de as gerar, apesar de alguns dos atributos formais serem provenien-

tes da grelha (Figura 149).
>

Figura 148
Grelhas que se assumem como 

princípio gerador

>
Figura 149

Grelhas que se assumem como 
princípio regulador

>
Figura 146

Pictografia para o “Monumental 
Saldanha”, onde se percebe uma 

tentative de aproximação  
conceptual a objectos das décadas 

iniciais do século XX
Exercício projectual da aluna 

Maria João Simões

>
Figura 147

Através do tipo de linha “Chalk 
Scribble”, da ferramenta “Brush 

definition” (Adobe Ilustrator®) foi 
possível construir todos os  

pictogramas do sistema.
Exercício projectual da aluna 

Maria Filipe

Exercício projectual do aluno Bruno Carreiro

Exercício projectual do aluno Rodrigo Arnaut

Exercício projectual da aluna Maria Filipe

Exercício projectual do aluno André Gavino
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2. Na maior parte dos casos, a grelha foi um contributo para a definição das 

formas, acabando, nalguns dos projectos, por ser abandonada. Ou seja, a 

grelha foi colocada ao dispor do projectista, como referiu Aicher (1994 

[1991]), mas quando deixou de ser um elemento que ajudasse na defini-

ção da composição de formas, foi colocada de parte.

10.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Iniciando pelo último ponto, a grelha pode assumir-se como um elemento 

regulador, nuns casos, e gerador, em outros.

Parece-nos também evidente que o método de concepção modular padro-

nizado em grelha é aquele que melhor garante a coerência formal intra-

sistema.

Os alunos que constituíram o grupo de amostra optaram maioritariamente 

por utilizar o método de concepção modular em grelha (Tabela C: Grupo 

de Amostra). 

Constatou-se ainda que os alunos e os designers, como foi referido por 

alguns dos especialistas (Rijk Boerma e Miguel Viana), quando não re-

cebem instruções sobre os diferentes métodos a aplicar, sistematizados 

nesta investigação, adoptam usualmente o método geométrico para cons-

truir os seus sistemas pictográficos (Tabela D: Grupo de Controlo).

À semelhança do processo descrito pelo candidato quando efectuou a des-

construção dos sistemas pictográficos, também os alunos insistiram maio-

ritariamente nos ciclos de desenhos, tal como foram definidos por Spen-

cer (2000), de forma a que cada esboço foi um acrescentar de informação, 

alterando, reordenando e reestruturando os esboços e ideias iniciais.

<
Tabela C
Grupo de Amostra

<
Tabela D
Grupo de Controlo
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Após a conclusão do teste, elaborou-se um grupo de perguntas aos alunos, 

tendo como base o guião das entrevistas semi-estruturadas efectuadas ao 

grupo de especialistas (ver Apêndice 2).

Estas perguntas tinham o objectivo de apurar qual a opinião e o ponto de 

vista destes futuros profissionais de design. 

As perguntas efectuadas foram:

1. Na sua opinião, qual o melhor método para criar pictogramas para aero-

portos?

2. Na sua opinião, qual o melhor método para criar pictogramas para Jogos 

olímpicos?

3. Na sua opinião, qual o melhor método para se conseguir coerência formal 

num sistema de pictogramas?

O resultado foi satisfatório, pois para além de elegerem o Método Modular 

em grelha como o ideal para a criação de sistemas pictográficos, refor-

çaram essa escolha referindo que este é também o melhor para se obter 

coerência formal em sistemas pictográficos (Tabela E).
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Respostas dos alunos
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11.1 INTRODUÇÃO
As entrevistas realizadas a especialistas de design de informação foram de-

terminantes para apurar o modo como estes validavam, ou não, os mé-

todos de design de sistemas pictográficos identificados e definidos ao 

longo desta investigação. Foram também úteis para se perceber quais as 

diferenças na utilização de cada um dos quatro métodos de projecto iden-

tificados e propostos pelo investigador e quais aqueles que se adequam 

melhor a determinados contextos.



213 #Parte 04 || Capítulo 11: Entrevistas com Especialistas

Importa, no entanto, abordar sucintamente este Método de Investigação 

utilizado, como referido anteriormente, no seio de uma Triangulação 

Metodológica.

As entrevistas a especialistas são uma recorrência habitual neste tipo de 

investigação visto que o entrevistado é tido como um individuo com co-

nhecimentos especiais (Mann, 1979 [1968]). O recurso às entrevistas 

elaboradas, quase de modo informal, revelou-se de extrema importân-

cia, pois apesar de não ser a melhor forma para testar hipóteses (Mann, 

1979 [1968], Kajornboon, 2005), serviu para esclarecê-las e aperfei-

çoá-las de modo muito satisfatório.

Neste tipo de entrevistas semi-estruturadas, a ordem das questões pode 

e acabou por ser alterada assim como houve algumas perguntas que fo-

ram diferentes de entrevistado para entrevistado. Esta razão prendeu- 

-se com o facto de dois dos entrevistados serem também autores de dois 

dos casos de estudo em análise nesta investigação. Tentou-se portanto 

apurar o máximo de informação possível, não só acerca dos resultados 

conseguidos assim como dos projectos que cada um dos entrevistados 

esteve envolvido (Kajornboon, 2005) . 

Usou-se um método de conversação provocativo, de modo a estimular o 

entrevistado, como descrito por Peter H. Mann (1979 [1968]), com o 

intuito de obter uma conversação mais entusiasmante onde a troca de 

ideias foi recorrente ao longo das variadas entrevistas realizadas. Ape-

sar do descrito, o entrevistador limitou-se a ouvir na maior parte do 

tempo, de modo a não condicionar as repostas dos entrevistados. Pode 

inclusive dizer-se que esta técnica informal de obtenção de dados, é 

uma técnica exploratória (Mann, 1979 [1968]). Segundo Kajornboon 

(2004) apud Patton (2002) o entrevistador não tem que seguir um guião 

detalhado, pode perguntar de forma exploratória e elucidar a questão 

inicial com outras questões que esclareçam determinado assunto. Des-

ta forma potenciou-se os pontos de vista de cada um dos entrevistados 

(Hancock, 1998, Kajornboon, 2005).

O guião adoptado para as entrevistas semi-estruturadas que foram rea-

lizadas, inserem-se numa metodologia qualitativa, pois esta investiga-

ção não tinha como objectivo medir algo de forma quantitativa, mas sim 

apurar, através do conhecimento destes especialistas, os seus pontos de 

vista e conselhos acerca dos resultados obtidos (Ewings, 2003). 
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11.2 OS ENTREVISTADOS: ANÁLISE
Em determinado ponto desta investigação, pensou-se ser pertinente con-

frontar um painel de especialistas em design de pictogramas com os re-

sultados obtidos neste estudo.

Através de um guião semi-estruturado, entrevistaram-se 5 especialistas. In-

felizmente à data da elaboração deste texto, dois deles ainda não tinham au-

tenticado os seus testemunhos, pelo que decidimos excluí-los deste estudo.

Rijk Boerma, Director de Design do Atelier Mijksenaar (ver Apêndice 3), 

Toan Vu-Huu, designer do sistema pictográfico para o Aeroporto de Co-

lónia (ver Apêndice 4) e o designer Miguel Viana, responsável pelo pro-

jecto ANA Aeroportos de Portugal (ver Apêndice 5), foram os designers 

que deram o seu contributo para esta investigação.

Estes três profissionais adquirem especial relevância neste estudo, por-

que para além de serem considerados especialistas nesta área, desenham 

sistemas de sinalética para espaços de convergência transcultural, neste 

caso aeroportos.

Ao apresentar os objectivos desta investigação, assim como o processo de 

análise e os resultados obtidos com os exercícios produzidos pelos alunos, 

este painel de especialistas considerou que os sistemas pictográficos de-

senhados tendo como recurso uma grelha de construção como princípio 

gerador são mais coerentes formalmente. Consideraram também que o 

desenho de pictogramas se pode assemelhar à criação de tipos de letra, 

pois há uma série de ajustes ópticos que terão que se fazer para compensar 

as formas e as contra-formas.

Rijk Boerma, no entanto, prefere um sistema mais geométrico e menos 

modular, pois torna-se mais rígido. Miguel Viana equaciona para os seus 

projectos a junção de algumas particularidades do Método Geométrico e 

do Método Modular em Grelha e Toan Vu-Huu recorre frequentemente a 

grelhas de construção de forma a manter um índice de coerência formal 

elevado, referindo até que o recurso a módulos de construção lhe garan-

tem uma melhor relação entre as formas pictográficas.

Importa também referir que estes especialistas validaram, não só o que se 

apurou da análise dos Casos de Estudo, assim como quatro métodos de 

design de sistemas pictográficos e respectivos procedimentos a seguir 

para se obter coerência formal intra-sistema. Afirmaram ainda que este 

tipo de estudos centrados na tentativa de racionalizar os procedimentos 

de projecto são de extrema importância, mostrando muito interesse nos 

resultados obtidos.  
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Sumariamente, apresentamos o essencial que retirámos das conversas com 

os entrevistados (Tabela F):

^
Tabela F
Contributo dos entrevistados (sumário das entrevistas)
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Relembramos neste parágrafo introdutório que esta investigação é um estu-

do sobre as práticas de projecto associadas à definição e construção de sis-

temas de pictogramas, tratando-se de uma reflexão acerca de métodos de 

design e respectiva sistematização, de modo a obter-se coerência formal.

A nossa questão inicial177 despoletou um estudo exploratório que originou 

mais questões, na tentativa de comprovar a nossa hipótese178. 

Consideramos assim, após concluída esta investigação, que o resultado nos 

é satisfatório, visto que o objectivo central deste estudo foi alcançado.

parte
04

capítulo 12
CONCLUSÕES

177 Questão da Investigação: que 
procedimentos, se existirem, 
podemos seguir de forma a obter 
um sistema pictográfico  
formalmente coerente?

178 Hipótese de Investigação: 
existem um conjunto de  
métodos de projecto,  
constituídos por uma série de  
regras, que nos ajudam a obter 
coerência formal intra-sistema.
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12.1 MÉTODOS PARA PROJECTAR 
SISTEMAS PICTOGRÁFICOS 
Foram identificados quatro métodos de criação de sistemas pictográficos179, 

e respectivos procedimentos180, de modo a garantir a coerência formal de 

um conjunto de pictogramas para que possam ser agrupados num mes-

mo sistema. Estamos assim na condição de afirmar que se trabalhou de 

acordo com este enunciado e que os resultados são consistentes com a 

afirmação de John Hesket (2005, p.145-146), na qual este autor refere 

que “um sistema se define como sendo um conjunto de elementos inter-

relacionados, que actuam entre si e que se podem combinar, mas que são 

independentes, formando uma entidade colectiva. (...) Outra caracterís-

tica dos sistemas é que as ideias e formas inter-relacionadas requerem 

princípios, regras e procedimentos para garantir uma interacção harmo-

niosa e ordenada.”181 

Um dos resultados desta investigação é, portanto, a sistematização de qua-

tro métodos de design de sistemas pictográficos compostos por uma 

série de procedimentos, de modo a que os seus constituintes, os picto-

gramas, formem uma entidade colectiva. Os pictogramas desta entidade 

colectiva são caracterizados por atributos formais e por atributos estru-

turais, por elementos geradores e por elementos reguladores. 

Podemos considerar que o esqueleto é o atributo que se relaciona com a di-

mensão semântica, ou seja, é o atributo estrutural do qual necessitamos 

para comunicar um conceito ou uma ideia. O recurso a módulos é um dos 

procedimentos possíveis para o preenchimento desse esqueleto; estes mó-

dulos, ao preencherem o esqueleto, originam a forma total dos pictogra-

mas. Simultaneamente, os módulos serão os atributos formais que defi-

nem o estilo gráfico do sistema. Sendo assim, módulos e esqueleto são os 

elementos geradores. A grelha assume-se como elemento regulador, 

pois controla e regula as posições e distâncias relativas dos elementos gera-

dores. Em alguns casos, a grelha pode também ser um elemento gerador, 

como vimos na análise feita ao exercícios desenvolvidos pelos alunos.

Os métodos apurados e sistematizados são:

O Método de Concepção Modular Padronizada em Grelha, que é caracte-

rizado pela utilização de módulos definidos após uma consistente fase de 

esboço e de brainstorming criativo. Estes módulos, após definidos com a 

ajuda de uma grelha de apoio, vão preencher o esqueleto182 do pictograma. 

Através da replicação destes módulos associados a esqueletos diferentes é 

possível construir um sistema de pictogramas formalmente coerente.

179 e 180 Ver Parte 03: Casos 
de Estudo e Investigação Activa, 
Capítulo 9, Investigação Activa: 
Definição dos Sistemas Pictográ-
ficos, 9.5 Resultados da Investiga-
ção Activa

182 Consultar: ARNHEIM, R. 
(1992 [1954]) Arte e Percepção 
Visual, São Paulo, Livraria 
Pioneira.

181 “Un sistema puede verse como un 
conjunto de elementos  
interrelacionados, iteractuantes 
o interdependientes que forman, 
o puede considerarse que forman, 
una entidad colectiva. (…) Otra 
característica de los sistemas es que 
la pauta de ideas y formas  
interrelacionadas requiere 
principios, reglas y procedimientos 
para garantir una interacción ar-
moniosa y ordenada” In HESKETT, 
J. (2005) El Diseño en la Vida 
Cotidiana, Barcelona, Gustavo 
Gili.
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O Método de Concepção Modular em Linha, que é caracterizado pela utili-

zação de um ou mais módulos definidos após uma consistente fase de es-

boço e de brainstorming criativo. O módulo deverá ser arrastado ao longo 

do esqueleto do pictograma, também definido anteriormente. Através da 

replicação e arrastamento deste módulo associado a esqueletos diferentes 

é possível construir um sistema de pictogramas formalmente coerente.

O Método de Concepção Geométrico, que é caracterizado pela utilização de 

componentes da geometria que ajudam a gerar os pictogramas, regrando o 

seu estilo gráfico, após uma consistente fase de esboço e de brainstorming 

criativo. Poder-se-á recorrer também ao uso de uma grelha que ajude a 

regrar as posições dos atributos formais. Assenta, particularmente, na re-

presentação através de silhuetas que figuram a realidade observável, sem a 

utilização de módulos ou de desenhos de estilo livre, reduzindo os atributos 

formais do pictograma ao mínimo essencial para a sua descodificação.

O Método de Concepção Livre é caracterizado pela utilização de um es-

tilo gráfico original, o qual pode ser veiculado através da ferramenta ou 

instrumento de desenho utilizados na sua concepção. No entanto, teori-

camente, poderá haver inúmeros outros modos de conseguir um “estilo 

gráfico” coerente (uma linguagem gráfica pessoal) que não esteja depen-

dente do instrumento.

Esta linguagem gráfica ao se sobrepor a um esqueleto previamente defini-

do, preenche o pictograma. Este método é aquele que mantém mais ele-

mentos visuais da fase de esboço e brainstorming criativo. 

12.2 SISTEMAS MODULARES
Consideramos que a utilização de elementos modulares que podem ser re-

plicados entre pictogramas garante uma maior coerência formal do seu 

conjunto. Podemos assim demonstrar que a afirmação de Hubner e Ab-

dulah (2006, p. 16) é de extrema relevância, no sentido em que “os ele-

mentos básicos, como tamanho, grau de pormenor, forma e cor, e têm 

que ser transferíveis para todos os pictogramas que estão dentro do siste-

ma, de forma a criar uma harmonia visual.”183

Os sistemas modulares pictográficos, podem inserir-se nos Sistemas tipo 

Mecano pois como afirma Barowski (1961, pp. 16-18; apud Bonsiepe , 1992 

[1975]) “pode falar-se de Sistema tipo “Mecano” quando se utiliza subsis-

temas iguais para produzir coisas diferentes, combinando-as de modo 

183 “Basic elements such as size, 
succinctness, shape and colour must 
be transferable to other pictograms 
in the same system, thereby creating 
a visual unity.” In HUBNER, R. & 
ABDULLAH, R. (2006) Pictograms 
and Signs, a Guide to Information 
Graphics, New York, Thames & 
Hudson.



221 #Parte 04 || Capítulo 12: Conclusões

184  Ver Parte 03: Casos de Estudo 
e Investigação Activa e Parte 
04: Discussão de Resultados e 
Conclusões, Capítulo 10 Discussão 
de Resultados, 10.3 Resultados, 
10.3.5: A grelha

diverso.” Para além do mais observa-se também, e à semelhança dos 

restantes Sistemas tipo Mecano, que o método de concepção modular em 

grelha apresenta num “princípio ordenador que representa a formação 

de um número limitado ou ilimitado de diferentes coisas, pertencentes a 

um determinado campo de aplicação, composto com a ajuda de elementos 

comuns estandardizados segundo um programa ou plano geral.” Acres-

centamos que este “programa ou plano geral” pode ser ou o “esqueleto” 

ou a “grelha”.

12.3 OTL AICHER E A GRELHA 
COMO ELEMENTO REGULADOR
Asseguramos que a grelha pode assumir-se como elemento gerador ou 

como elemento regulador. Começando pelo primeiro caso, a grelha assu-

me-se como elemento gerador quando os atributos formais dos pictogra-

mas acertam na totalidade das linhas da grelha definida. A grelha adopta 

características de elemento regulador quando ajuda a regular as formas, 

em vez de as gerar. 

Este elemento ajuda à definição das formas, podendo ser abandonada ou 

reformulada ao longo de um projecto. Ou seja, a grelha é colocada ao dis-

por do designer (Aicher, 1991), mas quando perde a sua importância na 

definição da composição formal é colocada de parte. Posto isto, parece-

nos evidente que a grelha utilizada por Otl Aicher foi de extrema impor-

tância, se bem que se assumiu como elemento regulador184 do sistema e e 

não como elemento gerador.

12.4 GRELHAS
A grelha, no nosso entender, assume no entanto características mais evi-

dentes de elemento regulador, pois é a partir desta que conseguimos, 

por exemplo, replicar com precisão os variados atributos formais, não 

só entre os diversos pictogramas do sistema, mas também dentro de 

um determinado pictograma. Comprovamos assim uma afirmação de 

Hubner e Abdullah (2006, pp. 32-35). Estes autores defendem que, 

para controlar os atributos formais de um pictograma, o uso da grelha 

de construção torna-se numa ajuda de extrema relevância, pois a partir 

desta podemos controlar a espessura das linhas e formas constituintes 
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de cada pictograma e depois replicá-las para os seguintes185. A grelha, 

seja ela de carácter regulador ou gerador, permite-nos uma melhor e 

mais consistente utilização dos variados atributos formais, garantindo 

uma maior precisão na definição dos pictogramas. 

Através dos exercícios elaborados com os alunos finalistas do IADE, dos 

quais o candidato foi docente, confirmamos que “uma estrutura assen-

te numa grelha é um mecanismo de suporte que pode ser usado para 

organizar e ligar os vários elementos de um ‘design’ num sistema. (...) 

O uso de uma estrutura geométrica no processo de design satisfaz uma 

profunda necessidade de encontrar a ordem e as relações certas entre os 

elementos.”186 (Roberts, 2005, p. 98).

12.5 COERÊNCIA FORMAL
A busca por uma gramática de elementos geradores e de elementos regu-

ladores foi reclamada por variados autores187 que viam no uso de dessa 

gramática um modo de relacionar os variados elementos formais para 

alcançar coerência formal. Nesta demanda pela coerência destacamos as 

obras teóricas de Massironi (1982), de Otl Aicher (1991) e Gui Bonsiepe 

(1975) que tão bem serviram o propósito desta investigação.

Atentamos que para se obter coerência formal intra-sistema, o método de 

design por nós identificado que melhor responde a este propósito é o 

Método de Concepção Modular Padronizada em Grelha e que, por opo-

sição a este, aquele que menos garantias dá para tal objectivo é o Método 
de Concepção Geométrico.

A partir dos exercícios desenvolvidos pelos alunos do candidato, consegui-

mos apurar também para além desta constatação que o melhor modo de 

controlar as acções de sobreposição e replicação de módulos é reduzir o 

aspecto formal do módulo ao mínimo essencial, ou seja, utilizar um voca-

bulário de formas básicas188 (quadrados, triângulos e círculos).

12.6 LINGUAGEM UNIVERSAL
A questão das linguagens universais é pertinente na definição de um siste-

ma pictográfico. Como referiu Morris (1978 [1964])189, há uma caracte-

rística que podemos considerar comum a todos os leitores, que é o inter-

pretante, ou seja, a disponibilidade e a capacidade que nos pertence, para 

descodificar uma mensagem. 

186 “A grid structure is a good 
support mechanism which can be 
used to organize and connect the 
various elements within a design 
into one system (…) Utilizing 
geometry and structure in the design 
process satisfies a deep need in me 
for finding order and the right 
relationship between items.” 
In ROBERTS, L. (2005) 
The Designer and the Grid, Mies, 
Rotovision. 

187  Consultar: 
AICHER, O. (1994 [1991]) El 
Mundo como Proyecto, Barcelona, 
Gustavo Gili.
ARNHEIM, R. (1992 [1954]) 
Arte e Percepção Visual, São Paulo, 
Livraria Pioneira.
KANDINSKY, W. (1926) Ponto, 
Linha e plano, Lisboa, Edições 70.
MOLES, A. (1992 [1973]) Teoria de 
la Información y Percepción Estética, 
Madrid, Ed. Jucar.
NEURATH, O. (1937) Visual 
Education: A New Language. 
Survey Graphic: Magazine of Social 
Interpretation, 26, 25.

188 Consultar: AICHER, O. (1994 
[1991]) El Mundo como Proyecto, 
Barcelona, Gustavo Gili.

185  Ver Parte 03: Casos de Estudo 
e Investigação Activa. 

189 Ver Parte 01 Estado da 
Questão, Capítulo 3: Linguística, 
3.1: Charles Morris e as três  
dimensões do processo sígnico.



223 #Parte 04 || Capítulo 12: Conclusões

Para conseguirmos comunicar uma mensagem que seja transversal a um 

número muito alargado de indivíduos, idealmente todos, parece-nos 

evidente que o recurso a uma  linguagem universal é necessário. Conse-

guimos comprovar através da recolha literária que muitas tentativas se 

fizeram no sentido de conseguir alcançar esse objectivo. Veja-se os casos 

da Isotype de Otto Neurath190, do sistema Blissymbolics de C.K. Bliss, do 

sistema proposto pela Icograda e até mesmo do código da estrada191. 

No nosso objecto de estudo, observou-se a existência desta tendência para 

a representação simbólica dos objectos e acções observáveis baseados em 

conceitos semânticos partilhados entre grupos alargados de indivíduos192. 

Há, no entanto, margens para a liberdade de criação em termos sintácti-

cos; queremos com isto dizer que mesmo respeitando um código parti-

lhado, há espaço criativo para que o designer traduza a respectiva forma 

sintacticamente de um modo singular. Veja-se, por exemplo, a diferença 

de estilo gráfico na representação dos atletas nos Jogos Olímpicos ou nas 

diferenças formais, mas não semânticas, entre os pictogramas que repre-

sentam partidas e chegadas nos aeroportos do mundo inteiro. 

Apesar de Massironi (1983 [1982], pp. 119-120) declarar que a imagem pic-

tográfica de um objecto tem a função de apresentar esse mesmo objecto 

em toda a sua singularidade, ou seja, “a figura ‘homem’ deve servir para 

‘todos os homens possíveis’”, acrescentamos que há espaço para se cria-

rem figuras “Homem” com atributos formais sintácticos diferentes; sen-

do este um dos resultados que retiramos desta investigação. Posto isto, 

acrescentamos que, as representações pictográficas de variadas figuras 

para “Homem” podem ser formalmente diferentes, mas, no entanto, de-

vem manter os seus atributos semânticos reconhecíveis universalmente.   

12.7 INVESTIGAÇÃO FUTURA 
Terminada a investigação a que nos propusemos, muito mais ficou por in-

vestigar. Para além das conclusões que apurámos, outras pistas e novos 

pretextos de investigação foram identificados.

Cremos que seria interessante observar, em estudos posteriores, alguns 

pontos que aqui levantamos a título meramente especulativo.

01. Replicar pictogramas para sistemas tematicamente distintos, de modo 

a testar e a comprovar os métodos usados nos variados exemplos de pic-

tografia universal; por exemplo: gerar um pictograma que represente 

190 Ver Parte 01: Estado da 
Questão, Capítulo 4: Pictografia, 
4.2: Otto Neurath e o Movimento 
Isotype.

191 Ver Parte 01: Estado da 
Questão, Capítulo 4: Pictografia, 
4.4: Problemática da Linguagem 
Universal

192 Ver Parte 01: Estado da 
Questão, Capítulo 4: Pictografia, 
4.4: Problemática da Linguagem 
Universal



# 224 Tese de Doutoramento em Design  ||  Carlos Rosa  ||  FAUTL

“futebol” mas que pretenda inserir-se no sistema pictográfico do aero-

porto de Colónia.

02. Investigar porque razão o método geométrico é o mais utilizado quando 

a equipa de designers não é instruída acerca dos quatro métodos apurados 

nesta investigação.

03. Estudar a dimensão Pragmática, segundo Charles Morris, da mesma 

forma que se estuda a Semântica e a Sintaxe nesta investigação. Talvez re-

lacioná-la com a percepção visual, visto que a Pragmática, segundo Mor-

ris, estuda a relação entre símbolos e receptor.

04. Aprofundar a dimensão Semântica de Morris, através de uma investi-

gação centrada no utilizador, estudando o tema dos “diferenciais semân-

ticos” e fazendo análises em “cluster”. 

05. a) Equacionar a possibilidade de criar um algoritmo que permita gerar 

pictogramas, após a definição do esqueleto e dos módulos.

05. b) Ou, até mesmo, criar um algoritmo que permita, só a partir dos res-

pectivos esboços, gerar os módulos e posteriormente os pictogramas.
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01: GLOSSÁRIO

 

ATRIBUTO FORMAL SEMÂNTICO

O atributo formal semântico reporta ao bom entendimento das formas, 

quando relacionadas com o significado geral do objecto,

ATRIBUTO FORMAL SINTÁCTICO

Os atributos formais sintácticos são os constituintes formais de um picto-

grama, tais como, os remates, as suas terminações e o seu aspecto visual 

(cheio ou vazio, liso ou texturado).

Para um elevado grau de coerência formal, os atributos formais sintácticos 

resultam de modo mais eficaz quanto melhor for a articulação entre os ter-

minais e os remates dos pictogramas, uma boa relação entre figura e fundo, 

cheio ou vazio, com ou sem contorno, listado ou texturado, equacionando 

também o tipo de cruzamento de formas e interacções entre elas. 

CARTOGRAMA

É uma representação topográfica que poderá incluir ícones e diagramas.

DESIGN DE INFORMAÇÃO

Área do design que tem como objectivo criar objectos de comunicação, 

focando-se na transmissão dados complexos e/ ou estatísticos através de 

símbolos, mapas e diagramas.

Pode dividir-se em dois grandes campos: design de informação para os me-

dia e design de informação aplicado ao espaço tridimensional.

DESIGN DE INFORMAÇÃO (aplicado a espaços físicos tridimensionais)

Caracteriza-se pela tradução uma mensagem de uma linguagem para outra 

de forma a chegar ao maior número possível de leitores, independente-

mente da língua. É um processo de comunicação que convence o utiliza-

dor a tomar uma decisão (sinalização e sinalética) ou que o informa acerca 

da configuração de um determinado espaço ou percurso (mapas).

Procura transferir dados complexos, eliminado a incerteza, através de uma re-

presentação bidimensional, com o objectivo de comunicar documentar ou 

preservar conhecimento, recorrendo ao uso de infografias e de pictogramas. 

O design de informação envolve o design de sistemas de sinalização e de sina-

lética, entre outros elementos presentes em espaços físicos tridimensionais.
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DIAGRAMA

É uma representação funcional representada no mínimo por duas variáveis 

diferentes.

EMBLEMA

É uma figura convencional fortemente institucionalizada que representa 

uma instituição.

ESQUELETO

Assume-se simultaneamente como atributo estrutural e como princípio 

gerador, sendo a forma mais simples conseguida a partir da forma dada. 

Podemos considerar que o esqueleto é o atributo que se relaciona com a 

dimensão semântica, ou seja, é a atributo formal mais elementar da qual 

necessitamos para comunicar um conceito ou uma ideia.

FONOGRAMA

É uma representação fonética, ou seja, é um sinal que simplifica a linguís-

tica dos sons.

GRELHA

Matriz ortogonal composta na maior parte das vezes por linhas que se inter-

sectam a 90º e a 45º.

Pode ser considerada como uma ferramenta de auxílio ao designer ajudan-

do-o a organizar e ordenar os seus pensamentos em acções visuais, de 

forma a tornar os seus projectos inteligíveis, objectivos e funcionais. 

É o dispositivo para encontrar uma medida quantitativa exacta para definir 

os valores estéticos de um qualquer objecto de design de comunicação.

Pode caracterizar-se de dois modos distintos:

1. princípio gerador das formas,

2. princípio ordenador das formas.

ÍCONE

O signo assemelha-se, de algum modo, ao seu objecto.

É uma representação ilustrativa que enfatiza a relação entre o significado e 

o significante.

IDEOGRAMA

É uma representação conceptual que não relaciona a representação visual 

com o objecto, independentemente de ter ou não alguma relação formal 

com ele, ou seja, poderá ser uma representação esquemática de uma ideia.

É um signo figurativo utilizado para exprimir conceitos abstractos.
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ÍNDEX ou ÍNDICE

Apresenta uma ligação directa entre o signo e o seu objecto.

INFOGRAMA ou INFOGRAFIA

É uma representação analítica de factos apresentada através de mapas ou 

diagramas.

LOGOGRAMA 

É uma inscrição ou uma nota escrita. É um sinal gráfico que representa uma 

vocalização ou um som mas que não toma a dimensão das características 

fonéticas como referência.

É a contracção formal de um logótipo que adopta usualmente a denomina-

ção de Sigla.

MÓDULO

Medida que regula proporções.

Elemento visual (forma) que quando combinado gera um todo coerente.

MOTIVO ELEMENTAR

O motivo elementar caracteriza-se pela repetição e agrupamento dos atri-

butos formais sintácticos.

OPERAÇÕES DE SOBREPOSIÇÃO

Movimentos de rotação, translação, dilatação e reflexão a que aos atributos 

formais sintácticos são submetidos, de modo a sobreporem-se, gerando 

formas pictográficas. 

PICTOGRAMA

É uma forma sintetizada, condensada, esquematizada e contundente ba-

seada num objecto reconhecível, contendo em si próprio a forma do 

que significa. Deve ser desenhado com características monossémicas 

e unívocas para ser lido e compreendido empregando o menor esforço 

possível por parte do observador. O é tanto mais útil quanto menos ne-

cessita de aprendizagem e regras de descodificação, permitindo a maior 

rapidez possível de leitura.

É um símbolo gráfico icónico que representa conjunturas, através de uma co-

dificação visual portadora de um significado, abolindo a palavra e o texto. 

PRINCÍPIO GERADOR

O princípio gerador é o elemento que permite que as formas utilizadas na
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construção de pictogramas sejam capazes de constituir uma configuração 

coerente. O resultado da utilização de um princípio gerador (grelha e/ou 

esqueleto) é uma relação de igualdade ou semelhança entre os variados 

atributos formais sintácticos. Serve também para encontrar e determinar 

a posição preferencial dos elementos que constituem um todo. 

O princípio gerador relaciona-se com a dimensão sintáctica.

PRINCÍPIO ORDENADOR

O princípio ordenador (grelha) é o elemento que permite organizar e suge-

rir a posição preferencial dos atributos formais sintácticos. Este elemen-

to ordena e regula os atributos mas não os gera.

“REVERSE DESIGNING”

O “reverse designing”, pode ser definido através da expressão: “trabalhar do 

fim para o princípio”, como foi sugerido por Polya (1957).

Este procedimento caracteriza-se pela procura e introdução de novas 

ideias a partir da análise e desconstrução de objectos já existentes. Pro-

cura alcançar a estruturação, os procedimentos e os elementos presentes 

na construção dos objectos gráficos existentes. 

SIGNO

É uma construção significante que emite um estímulo que é portador de co-

municação, significado, mensagem e informação a ser compreendida por 

um determinado indivíduo. 

É um gesto, visual ou verbal (escrito ou oral), com o qual se quer comunicar 

ou exprimir alguma coisa.

Os signos podem ser de índole natural (não são emitidos intencionalmente 

e que constituem acontecimentos naturais usados para reconhecer alguma 

coisa ou a sua existência) ou artificial (processo visual que reproduz objec-

tos concretos, para comunicar o objecto ou conceitos correspondentes).

SÍMBOLO

É uma representação gráfica instituída em convenção que requer aprendi-

zagem porque não existe ligação ou semelhança entre signo e objecto: um 

símbolo comunica apenas porque as pessoas concordam que ele deve re-

presentar aquilo que representa.

É uma forma abstracta ou geométrica que está associada a uma ideia.
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SÍMBOLO GRÁFICO

É um qualquer sinal visual. O que une todo o tipo de símbolos gráficos é o 

facto de que nenhum deles deriva ou faz parte do alfabeto.

SINAL

É um signo activo. 

É um estímulo que apela a uma sensação visual que originam uma reacção 

mecânica por parte do utilizador.

SINALIZAR

É o acto de incorporar sinais em redor das coisas, ou seja, referenciar.

SINALIZAÇÃO

A sinalização não influi na imagem do meio envolvente, funcionalizando-o 

através de uma mera sequência de sinais.

Relaciona-se com uma atitude empírica.

SINALÉTICA

A sinalética caracteriza-se pelo estudo e criação de programas novos, que 

requerem um estudo e um desenho para cada caso particular, reforçando  

a imagem pública ou a imagem de marca de uma instituição.

Relaciona-se com uma atitude redundante. 

SISTEMA (ou Família)

Um sistema é um agrupamento fechado de elementos, relacionados entre si, 

havendo uma clara delimitação entre o que está no seu interior e o que está 

no seu exterior, formando assim uma entidade colectiva. Os componentes 

do sistema apresentam uma série de partes coordenadas entre si conver-

gindo para a formação de um grupo formalmente coerente, revelando uma 

interacção harmoniosa e ordenada entre todas as formas constituintes.

TIPOGRAMA

É um sinal que deriva de uma forma escrita.

É uma representação tipográfica, normalmente conhecido por logótipo. 

WAYFINDING

É o conjunto de elementos visuais, físicos, sensoriais e/ou espaciais que 

ajudam o utilizar a encontrar um destino. O conceito de wayfinding fun-

ciona tanto melhor quando o indivíduo apresenta uma vincada capacida-

de de conceber ou interpretar mentalmente um contexto físico e situar-se 

espacialmente nessa representação.
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