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Resumo

Esta investigação tem como tema a aprendizagem das cores por crianças daltónicas em 

idade de pré-escolar. O projeto consiste no desenvolvimento de um manual para a faixa 

etária, que esteja homologado com o presente programa escolar previsto pelo Ministé-

rio da Educação e que privilegie o ensino das cores a crianças portadoras de daltonismo.

O facto de o sistema de ensino português lutar constantemente para que as salas de 

aula se tornem um lugar inclusivo, para que cada aluno com as suas diferenças se sinta 

integrado e aceite no meio que o rodeia, foi a motivação para o desenvolvimento desta 

investigação. Existem casos que ainda não figuram nessa inclusão, que é o exemplo dos 

daltónicos aquando do ensino das cores, decorrente essencialmente no ensino pré-es-

colar. O design de comunicação é o ramo do conhecimento onde intrinsecamente está o 

projeto comunicacional e visual do manual/livro, sendo o design determinante para que 

a mensagem escrita e/ou gráfica chegue operacional ao seu destinatário.

O desenvolvimento deste trabalho de investigação decorreu, primeiramente através 

do uso de uma metodologia mista de base qualitativa não intervencionista, (observação 

direta e crítica literária), seguida de uma metodologia intervencionista – a investigação 

ativa – que culminou na produção de um protótipo do manual. O processo terminou 

com uma metodologia não intervencionista pelo recurso a um grupo de amostra com 

o qual se procurou validar o projeto. Por último, procedeu-se a uma análise crítica de 

todo o processo para verificar a consitência do trabalho desenvolvido e a repectiva 

hipótese de investigação de modo a contribuir significativamente para o conhecimento 

nestas áreas de estudo.

O manual realizado que através da sua metodologia de ensino, atividades, ilustra-

ção/paginação e interatividades, foi aprovado pelo grupo de amostra, demonstra pos-

suir características que incitam a criança a prestar atenção ao que lhes é transmitido e a 

memorizar corretamente os símbolos das cores. O que levou a concluir que um manual 

com as características idênticas à do projeto, poderá ser uma mais valia para um melhor 

sistema educativo inclusivo, bem como mais enriquecedor para o desenvolvimento hu-

mano de quem necessita dele e de conviver com ele.

Palavras Chave

Daltonismo; Design de Comunicação; Design Inclusivo; Ensino Pré-Escolar; Ensino/

Aprendizagem das Cores; Método Aprendizagem. 
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Abstract

This investigation has as subject the learning of colors for color-blind children in pre-

school age. Consists in developing of a manual for the age group, and that is adapted to 

current school program provided by the Ministry of Education and that favors teaching 

colors to children colorblind. 

The fact that the Portuguese education system constantly strive to ensure that 

classrooms become a place inclusive, for each student with their differences feel ac-

cepted and integrated in its environment, was a starting point as there are cases not 

yet listed in this inclusion, which is the example of the color-blind when teaching colors, 

arising primarily in preschool. The communication design is the branch of knowledge, 

which is intrinsically connected to the communication and visual project of the manual/

book. The design is crucial for the written and/or visual message reaches its destination. 

The development of this research took place, primarily through the use of a mixed 

methodology of qualitative basis non-interventionist, (direct observation and literary 

criticism), followed by an interventionist approach - active investigation - culminating 

in the production of a prototype, the manual. The process ended with a non-interven-

tionist approach by using a sample group with which they attempted to validate the 

project. Followed up with an analysis of the entire process in order to meet the project 

in accordance with the hypothesis and thus can contribute to knowledge in these areas 

of study.

The manual it through their teaching methodology, activities, illustration/paging 

and interactivity, was approved by the sample group and demonstrates include fea-

tures to encourage the child to pay attention to what they are transmitted and correctly 

memorize the symbols of colors. Which led to the conclusion that a manual with identi-

cal characteristics to the project may be a plus for a better educational system inclusive 

and more enriching for human development that need it and live with it.

Keywords

Child Learning Method; Colorblindness; Inclusive Design; Learning Method; Preschool 

Education; Teaching / Learning of Color.



xii

Sumário

Representativo do 1º capítulo do documento. É a primeira abordagem 

e contextualização do tema em investigação, inclui a questão de inves-

tigação e os objetivos.

A investigação agora apresentada está organizada da seguinte forma:

Este capítulo corresponde à contextualização do ensino pré-escolar exis-

tente em Portugal, bem como ao sistema de aprendizagem das crianças 

da faixa etária, dos 3 anos até à idade de entrada no 1º ciclo. De forma 

a se compreender como é a realidade do ensino pré-escolar atualmen-

te e como se integram as crianças com diferenças de aprendizagem.

Este capítulo subdivide-se em:

1. Contextualização histórica

2. Programa Curricular

3. Modelos Curriculares

4. Ensino inclusivo no pré-escolar

5. A aprendizagem infantil dos 3 aos 5 anos

6. O ensino das cores no Pré-escolar

Introdução

O Ensino Pré-Escolar em Portugal



xiii

No capítulo da Investigação Activa pretende-se comprovar a hipótese 

formulada. Neste capítulo abordam-se dois tipos de metodologias: In-

tervencionista - que acompanha todo o processo de concepção, criação 

e acompanhamento do projecto de design de comunicação que se con-

cretiza na elaboração de materiais didáticos; e a metodologia não inter-

vencionista, na qual se desenvolveram as actividades que permitiram 

validar os resultados alcançados, das quais se destacam as relativas ao 

design participativo.

1. Definição e desenvolvimento dos Símbolos - Memória descritiva

2. Definição e desenvolvimento do Manual - Memória descritiva

3. Objetos Complementares

4. Validação

5. Melhorias após Validação

No Capítulo do Design procurou-se interligar a parte conceptual e práti-

ca que constituem o processo de investigaçãom compreendem o Mes-

trado. Analisaram-se também os princípios do conceito de design in-

clusivo e aprofundaram-se as características mais influentes no design 

editorial especialmente em casos dedicados à infância.

Este capítulo é composto pelas seguintes secções:

1. Design Inclusivo

2. Design Comunicação/Gráfico

3. Design Editorial

O último capítulo demonstra as conclusões e recomendações futuras 

retiradas com a produção deste estudo.

Investigação Ativa

Design

Conclusões
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1

Ana Rita Grade | Dissertação | Mestrado em Design de Comunicação

Introdução i| 

A presente dissertação encontra-se desenvolvida sobre a área cien-

tífica do Design, mais propriamente do Design de Comunicação. Pre-

tende-se desenvolver materiais pedagógicos que permitam ensinar 

as cores a crianças portadoras de daltonismo. O público alvo são as 

crianças em idade de frequência do  ensino pré-escolar e daltonicas.

A educação e o ensino, são encarados como meios fundamentais 

para que a sociedade se desenvolva, seja coesa e para que o meio 

em que vivemos seja um local aprazível de se viver. 

O ensino é uma tarefa por norma entregue aos pais, aos educa-

dores e aos professores, sendo que está indispensavelmente asso-

ciado ao livro – manual escolar –, visto este ser o veículo mais utili-

zado para se comunicar matérias e conhecimentos, principalmente 

na relação educador e aluno. Um bom livro pode ter a capacidade 

de fascinar, atrair e cativar a atenção dos seus leitores, pode ter o 

papel preponderante no desenvolvimento infantil. Por oposiçãoum 

mau projeto gráfico poderá questionar com toda uma metodologia 

desenvolvida e testada.

Os livros fazem as fantasias de variadíssimas crianças, mas não de 

todas, no entanto no meio escolar todas interagem com eles. Quando 

se pensa em despertar interesse no mundo dos mais pequenos é ine-

vitável pensar em diversão, em brincar, em jogar, em desenvolver o 

sentido lúdico que as crianças (e também os adultos) tanto valorizam.

Portanto a aglutinação de um livro com o factor lúdico – as in-

teratividades – mesmo que se trate de um manual escolar, tornará 

este objeto em algo mais apetecível e desejável por parte de todas 
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as crianças, no fundo poderá ser um catalisador do desenvolvi-

mento que permite à criança aprender, conhecer, conviver e ser. É 

um produto que para além de ser estimulante leva ao aumento da 

autonomia, da capacidade de atenção e concentração e ao desen-

volvimento do pensamento e da fala/linguagem.

O factor fisiológico que torna possível o desencadeamento de 

toda esta ação é a visão, pois é através dela que a criança avalia, 

percebe e interage com o espaço, as pessoas e os objetos que a 

envolvem. A visão é também indispensável para a perceção de dis-

tâncias, de reflexos, de brilhos e de cores, ações que se tornam tão 

naturais no dia-a-dia que tendemos a desconsiderar quem não as 

pode apreciar.

A mensagem visual é na sociedade contemporanea um modo 

de sobrevalorizado de comunicação. Neste tipo de comunicação 

é tendencial, é tendencial a necessidade de mencionar as cores 

quando se está a descrever algo que se visualizou ou até mesmo 

algo que se sonha em vir a adquirir, como por exemplo uma casa 

grande amarela, com uma cerca de madeira branca e um jardim 

com relva verde e fresca, ou então pensar nas cores quando se 

escolhe uma peça de roupa ou se se está a escolher um produto 

alimentar. No meio escolar a cor também adquire um valor acres-

cido, visto fazer parte dos conteúdos programáticos do ensino 

pré-escolar, bem como ser em inúmeras situações a utilização da 

cor uma ferramenta necessária, seja através da pintura com lápis, 

canetas e tintas, seja através de recortes de papéis coloridos e re-

vistas, seja na mais simples atividades em que a diferença entre as 

formas é apenas a cor. Portanto mesmo quem – como os daltóni-

cos – não detém a capacidade de identificar as cores correctamen-

te, continua a valorizá-las e a saber o quanto são importantes para 

a sociedade. 

Com base nesta realidade, pretende-se avaliar como é que o 

Design de Comunicação pode facilitar e ajudar os daltónicos a di-

ferenciar e a gerir o mundo das cores. 

Afim de fundamentar a presente investigação, este documento 

encontra-se dividido em momentos metodológicos: num primeiro 

momento temos o Estado da Arte, onde se apresenta uma me-

todologia não-intervencionista, nesta secção faz-se a abordagem 
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bibliográfica, investigando todas as áreas relevantes para o desen-

volvimento deste projeto.

Sustentada no Estado da Arte – a crítica literária – apresenta-

-se a hipótese que serve de ponte para o segundo momento me-

todológico com base intervencionista, descrito como Investigação 

Ativa, onde se apresenta o caso de estudo e o processo desenvol-

vido para se obter o protótipo final. A elaboração do projeto re-

quereu ainda de dois momentos metodológicos não intervencio-

nistas, um de design participativo com o grupo de crianças e outro 

referente à validação do projeto com sujeitos da área de educação 

pré-escolar.

A investigação em curso tem por objectivo principal, auxiliar o 

reconhecimento das cores por parte de crianças daltónicas que es-

tejam a frequentar os primeiros anos de vida escolar – pré-escolar 

–, de forma a se sentirem mais confiantes e autónomos.



Ensino de Cores a Crianças Daltónicas: 
Criação de um Manual Interativo para o Ensino Pré-Escolar

4

Questão de Investigação

Uma análise detalhada da realidade verificada em diferentes ci-

clos de ensino, e particularmente no pré-escolar, permitiu com-

preender a lacuna existente na construção de manuais ou quais-

quer outros elementos pedagógicos direcionados para um público 

com necessidades especiais, e que simultaneamente valorizem as 

necessidades de visualização e aprendizagem das cores por crian-

ças daltónicas, de idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos 

de idade e que frequentem o ensino pré-escolar. Com base nesta 

problemática surgiu uma questão que motivou e direcionou a nos-

sa investigação: 

Como pode o design de comunicação contribuir para o en-

sino/aprendizagem das cores na população daltónica em 

idade de pré-escolar?
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1. Contex tua l ização h i s tór i ca

A presente contextualização abordará apenas os aspetos mais re-

levantes que o sistema de ensino pré-escolar sofreu em Portugal, 

desde a sua valorização e desvalorização até atingir o estatuto que 

possui atualmente.

A criação de instituições que fossem responsáveis por cuida-

rem das crianças enquanto os pais estavam a trabalhar, surge com 

a revolução industrial, pois até a esse altura, ou seja, antes do êxo-

do rural, as famílias estavam reunidas e existia sempre alguém que 

pudesse cuidar das crianças (Vasconcelos, 2000).

As primeiras referências às instituições de infância portugue-

sas, segundo Vasconcelos (2000), surgem no final da monarquia. 

Caracterizavam-se por serem espaços que auxiliavam na vertente 

de assistência social de apoio às famílias e às crianças desvalidas, 

mas também eram responsáveis pela ação educativa orientada 

predominantemente para o desenvolvimento da criança, antes 

de atingir a idade escolar. A primeira instituição conhecida, data 

de 1834 e tinha o nome de Sociedade das Casa de Asilo de Infân-

cia Desvalida. A denominação Jardim de Infância, surge um pouco 

mais tarde, em 1879. 

Segundo Vasconcelos (2000) Portugal, seguia os passos da Eu-

ropa, mas sempre com algum atraso, nomeadamente no número 

de instituições, bem como no número de crianças inscritas.

O ensino 

Pré-Escolar 

em Portugal 

O que a criança é capaz de 

fazer hoje em cooperação, será 

capaz de fazer sozinha amanhã 

(Vygotsky, 1998, p.130).

ii| 
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Legalmente com a Primeira República, ocorre o primeiro avan-

ço ao nível do ensino, pois foi requerido ao ensino pré-escolar a 

instrução e a preparação para a escolarização futura, ou seja a pre-

paração para a 1ª classe (Vasconcelos, 2000). 

No entanto com o Estado Novo, em 1933, existe um recuo no 

ensino, pois defendia-se que as mães deveriam ficar responsáveis 

pelo ensino e educação das crianças, passando as instituições exis-

tentes na época a terem apenas a responsabilidade de assistência 

e auxílio (Ludovico, 2007).

Nos anos 60, devido às evoluções sociais, económicas e de-

mográficas, que existiram na época, voltaram a ser criadas e im-

plementadas novas instituições orientadas à educação e que aco-

lhiam as crianças (Ludovico, 2007).

Com o 25 de Abril de 1974, dá-se também uma enorme revo-

lução a nível escolar, passando o estado a salvaguardar as mães e 

as crianças desde a maternidade – com a implementação da Lei 

da Maternidade e do Trabalho Parcial – até à infância, devido à 

“Reforma no Sistema Educativo”, onde o ensino pré-escolar volta a 

ser reconhecido como parte integrante do sistema educativo por-

tuguês, embora seja uma oferta dominada pelas instituições pri-

vadas até 1995 com o surgimento do “Plano de Expansão da Rede 

de Estabelecimentos de Educação Pré-escolar”. Simultaneamen-

te, segundo Ludovico (2007), a nível do ensino também surgiram 

alterações e começaram-se a aliar as características psicológicas 

com as características sociológicas, passando a considerar-se para 

o ensino as vivências quotidianas das crianças.

Em 1976, na Constituição da República, surge a Educação do 

Pré-escolar como parte do sistema de ensino público, através do 

decreto de lei nº5/77, de 1 de Fevereiro. Sendo que em 1978, são 

inaugurados os primeiros Jardins de Infância (JI) pertencentes ao 

Ministério da Educação (Ludovico, 2007).

Mas somente 8 anos após a implementação dos JI, em 1986, 

é que são publicadas as primeiras legislações para o Ensino Pré-

-Escolar, englobados na denominada Lei de Bases do Sistema de 

Ensino (Vilarinho, 2000), ficando assim 
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(...) consolidada a inserção da Educação Pré-escolar no 

Sistema de Educação (Ludovico, 2007, p. 33).

Nos anos seguintes, até 1995, ano de eleições legislativas, o en-

sino pré-escolar sofreu várias valorizações e desvalorizações. Em 

1996, na Assembleia da República decide-se aprovar a Lei Quadro 

para a Educação Pré-Escolar. Segundo Ludovico (2007), passa a ser 

considerada como a primeira etapa da educação básica e com isto 

torna-se detentora de um quadro legislativo próprio.

As Orientações Curriculares1 (OC) para o Ensino  Pré-Escolar 

surgem meses depois, a 10 de Julho de 1997, através do despacho 

nº 5220/97 (2º série) publicado no Diário da República nº 178, II 

série de 4 de Agosto, sendo que até à presente data, não surgiram 

mais alterações relevantes ao processo correspondente ao ensino 

Pré-escolar, utilizando-se ainda hoje as OC de 1997.

1 Silva, M. (dir) (1997) Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-

Escolar, Lisboa, Editorial do Ministério 

da Educação.
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2. Programa Curricular

Como foi referido no ponto anterior, só recentemente é que pas-

sou a existir um género de programa curricular para o ensino pré-

-escolar, denominado de Orientações Curriculares (OC). 

Este documento apresenta uma metodologia diferente dos 

moldes habituais, existentes nos outros níveis de ensino, onde os 

conhecimentos estão definidos e têm de ser ensinados, segundo 

os critérios do Ministério da Educação. Difere ainda dos restantes 

programas curriculares, visto nos restantes ciclos existir a neces-

sidade e obrigatoriedade de avaliar os conhecimentos adquiridos, 

para que se possa proceder à transição de ano lectivo, enquanto 

que no sistema pré-escolar a avaliação dos alunos depende de ou-

tros critérios, particularmente da sua maturidade. Contudo, neste 

ciclo de estudos nunca é colocada em causa a transição do aluno 

para o próximo ciclo desde que o aluno apresente a idade requeri-

da para essa transição. 

Como Silva (1996) afirmou as OC são apenas linhas guia, para o 

educador ter onde fundamentar as suas escolhas e o seu processo 

educativo. As OC não podem ser considerado um programa curri-

cular, por serem apenas indicações e não precisões programáticas, 

contudo também não podem ser consideradas como um currículo 

pois devido à sua flexibilidade é possível dentro das OC coexisti-

rem uma vasta diversidade de currículos.
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No entanto considera-se que a programação de conteúdos e a 

definição de um currículo para o ensino pré-escolar, poderá faci-

litar a identificação e inclusão de crianças com alguma diferença/

dificuldade de aprendizagem, aquando da sua passagem para o 1º 

ciclo do ensino básico. A criação de uma matriz de ensino/aprendi-

zagem possibilitando a identificação de padrões, motivando dife-

rentes soluções e abordagens para um ensino mais inclusivo. 

Ao que se sabe, os educadores têm apresentado algumas difi-

culdades perante o documento das OC, pois como afirmou Dioní-

sio e Pereira (2006)

A falta de hierarquia das assunções ou das atividades su-

geridas, bem como a ausência de explicitação de perspec-

tivas teóricas – os porquês – que sustêm estas hipóteses, 

recomendações e exemplos explicam as dificuldades que 

os educadores sentem quando tentam concretizar o dis-

curso pedagógico oficial (Dionísio e Pereira, 2006, p. 4).

O resultado final traduziu-se numa dificuldade sentidas pelos edu-

cadores de infância, por estes não saberem como operacionalizar 

o documento oficial, principalmente devido à falta de conheci-

mento teórico que subjaz ao mesmo e a falta de recursos para a 

avaliação das crianças (Pereira e Viana, 2003 in Dionísio e Pereira, 

2006).

Contudo não se pode deixar de vangloriar o documento desenvol-

vido, uma vez que como afirmou Vasconcelos (2000) a elaboração 

das OC necessitou de um longo processo – onde foi necessário 

o envolvimento de variadíssimas entidades e personalidades do 

mundo escolar – e que no seu termino conseguiu o título de práti-

ca exemplar a nível internacional, atribuído pela OCDE (Organiza-

ção para a Cooperação e Desenvolvimento Económico).
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3. Modelos Curriculares

Um modelo curricular é uma representação ideal de pre-

missas teóricas, políticas e administrativas e componen-

tes pedagógicos de um contexto que visa obter um deter-

minado resultado educativo (Spodek e Brown, in Spodek, 

1993, p. 194).

No fundo como os mesmo autores esclarecem:

Assenta em teorias do desenvolvimento e da aprendiza-

gem, (...) e em pareceres avaliados sobre o que é mais im-

portante e necessário as crianças saberem (idem, ibidem).

Nos jardins de infância portugueses, os modelos curriculares va-

riam normalmente de acordo com as opções dos educadores de 

infância – que por norma são influenciados pela instituição e pe-

los professores que os acompanharam na sua formação superior 

–, mas poderão depender da coordenação responsável pela edu-

cação pré-escolar da instituição que leccionam ou depender das 

opções adotadas pela mesma instituição de uma forma geral. Em 

Portugal os modelos mais comuns são: o modelo João de Deus, 

o Movimento Escola Moderna (MEM), o modelo High/Scope e a 

Pedagogia de Projeto (Oliveira, 2011; Coelho, 2004).
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3.1. Modelo João de Deus

O modelo dos Jardins Escola João de Deus, segue orientações 

metodológicas da Cartilha Maternal, que consiste na iniciação 

precoce da leitura e da escrita, tendo sempre um horário bem 

estruturado, enquadrado com o plano de atividades. 

Os educadores têm um papel ativo e diretivo, sendo que nestes 

Jardins Escola só são educadores aqueles que obtiveram formação 

na própria instituição. É um modelo português, mas que se pode con-

siderar de implementação restrita devido a ser unicamente ensina-

do na formação de educadores da Instituição Superior João de Deus.

[O método João de Deus é] centrado na preparação aca-

démica da criança (...); a criança cumpre um plano de ati-

vidades bastante estruturado com horário pré-estabeleci-

do, sendo habituais atividades como a pintura, a iniciação 

à escrita, à leitura e à aritmética (Bairrão et al., 1997, p.35 

in Serra, 2004, p.59).

3.2. Modelo Movimento Escolas Modernas (MEM)

O MEM firma-se essencialmente nos ideais de educação propos-

tos por Vygotsky (Oliveira, 2011), este modelo, também ele portu-

guês, foi inicialmente baseado em Freinet, no entanto atualmente 

recai sobre reflexões de educadores portugueses.

É um modelo que funciona tendo como base a cooperação e 

o espírito de entre ajuda, seguindo três pressupostos básicos: a 

formação de grupos heterogéneos, a liberdade de expressão, e 

a importância da interrogação. Com o MEM, permite-se que as 

crianças disponham de um tempo lúdico e exploratório das ideias, 

dos materiais, dos livros, ou seja de tudo o que as rodeia (Bairrão 

e Vasconcelos, 1997).
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Os educadores têm o papel de dinamizadores, promovendo a 

cooperação e realçando os princípios cívicos e morais, conseguin-

do assim, que as crianças sejam incentivadas a manter um espírito 

critico, ao mesmo tempo que usufruem da liberdade de pensa-

mento e de expressão que lhes é atribuída neste modelo.

3.3 Modelo High/Scope

O modelo High/scope, também conhecido como Currículo de 

Orientação Cognitiva tem como referência a obra de Piaget, 

enquadrando-se numa pedagogia ativa, ou seja, a criança deve 

aprender fazendo.

Neste modelo, segundo Formosinho (1996) a criança e o edu-

cador trabalham paralelamente, devendo planear conjuntamente 

o trabalho e as atividades que virão a ser desenvolvidas, tendo no 

final do dia, a criança que desenvolver oralmente ou através de 

desenho o que fez e aprendeu no decorrer desse dia.

Neste contexto, o papel do adulto é basicamente o de 

criar situações que desafiem o pensamento actual da 

criança e, assim, provoquem o conflito cognitivo. Com 

esta colaboração do adulto, a criança por si renova o seu 

empenhamento activo e individual com a situação ou com 

o problema. É este empenhamento activo e individual da 

criança que, não obstante o contributo do adulto, consti-

tui verdadeiramente o motor da construção do conheci-

mento (Formosinho, 1996, p.73).

3.4. Modelo Pedagogia de Projeto

O modelo Pedagogia de Projeto, também denominado de Traba-

lho de Projeto é atualmente bastante aplicado no ensino público 

português, devido a ações de formação comandados pela Divisão 

da Educação Pré-Escolar do Ministério da Educação (Bairrão e Vas-

concelos, 1997).
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Este modelo baseia-se em projetos que são desenvolvidos da 

seguinte forma: o educador lança um tema, seguidamente, cada 

criança terá de analisá-lo  – em grupo ou individualmente. Ao lan-

çar o tema o educador deve já ter definido os objetivos a atingir, 

para que em parceria com o educador seja possível pesquisar in-

formações que esclareçam as dúvidas existentes relativamente a 

esse mesmo tema. No final deverão apresentar à turma o que des-

cobriram sobre o tema, o que frequentemente leva ao lançamento 

de novos projetos. Estes projetos não têm limite temporal, ficando 

dependentes do tema, da idade da criança e do interesse que a 

criança demonstrar sobre o assunto.

Como afirmaram Kart e Chard: 

Ao contrário da brincadeira espontânea, os projetos en-

volvem as crianças num planeamento avançado e em vá-

rias atividades que requerem a manutenção de esforço 

durante vários dias ou semanas (Kart e Chard, 1997, p.3-4  

in Serra, 2004, p.51).
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4. Ensino inclusivo no pré-escolar

As escolas e devido a escolhas e decisões governamentais, permi-

tem a inscrição e o ensino a alunos portadores de dificuldades e 

deficiências em turmas regulares. Para certos alunos/deficiências 

são protocolados métodos e modelos curriculares a prosseguir 

pelo educador. No entanto na prática denota-se uma imprepara-

ção por parte da comunidade académica, particularmente pelos 

educadores e até pelos outros alunos, em interagirem com ele-

mentos portadores de deficiências, por mais diminutas que estas 

sejam, como é o exemplo da atribuição de alcunhas a quem neces-

sita de utilizar óculos.

Em Portugal o ensino inclusivo está aliado à integração e inclu-

são de crianças com necessidades educativas especiais (N.E.E.) nas 

escolas públicas regulares.

A inclusão social e educativa pressupõe o desenvolvimen-

to de práticas que vão para além da presença das crianças 

com necessidades especiais nos contextos naturais, para 

assumirem o compromisso da sua participação ativa nes-

ses contextos (Serrano e Afonso, 2010, p.3).

O que é realmente o ensino inclusivo? É uma questão que atual-

mente é bastante debatida, existindo portanto variadas tentativas 

de definição. Das quais se destacou:
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A inclusão significa que todos os alunos integrados bene-

ficiem de programas educacionais adequados que sejam 

estimulantes, contudo adaptados às suas capacidades e 

necessidades. Por outro lado, significa também fornecer 

o apoio e a assistência que eles ou os seus educadores ne-

cessitem para serem bem sucedidos no processo de inte-

gração. Mas a escola inclusiva vai para além de tudo isto. 

Uma escola inclusiva é um local onde todos têm lugar, são 

aceites, apoiam e são apoiados pelos seus colegas e ou-

tros membros da comunidade escolar, ao mesmo tempo 

que veem as suas necessidades educativas serem satisfei-

tas (Stainback e Stainback, 1990 in Odom et al, 2007, p.17).

Como referido anteriormente, o ensino pré-escolar, comparativa-

mente aos restantes graus de ensino, só tardiamente é que teve 

uma espécie de programa curricular, o que consequentemente 

provoca que os projetos e os programas de inclusão sejam tam-

bém eles bastante recentes.

Legalmente foi aprovado, através do decreto-lei 319, do dia 23 

de Agosto de 1991, que todas as crianças com N.E.E., devem per-

tencer ao sistema de educação pré-escolar e estar incluídas em 

escolas de ensino regular. Foi ainda aprovado que estas mesmas 

crianças fossem apoiadas por docentes especializados em ensino 

especial, no entanto desde 2008, o Ministério da Educação tem 

reduzido o número dos profissionais destacados para estas áreas 

de apoio (Serrano e Afonso, 2010).
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4.1. As crianças N.E.E.

No contexto atual de N.E.E. devem incluir-se crianças com 

deficiência ou sobredotadas, […] Sendo assim a expressão 

N.E.E. refere-se a todas as crianças e jovens cujas necessi-

dades se relacionam com deficiências ou dificuldades es-

colares e, consequentemente, têm N.E.E., em algum mo-

mento da sua vida escolar (UNESCO, 1994, p. 16).

A criança com N.E.E. é aquela que  apresenta problemas ou dificul-

dades de aprendizagem, alguns condicionalismos, incapacidades, 

dificuldades em algum momento do processo escolar – numa ou 

mais áreas de aprendizagem – ou alguma carência proveniente de 

uma deficiência. São crianças que necessitam de adaptações es-

peciais ao processo de ensino e/ou de aprendizagem, que por sua 

vez, não será comum à maioria dos alunos com a mesma idade 

(Lebres, 2010; Ministério da Educação, 2002).

No entanto, como Lebres (2010) referenciou, a definição e a 

atribuição do estatuto de N.E.E., não é consensual entre os vários 

agentes envolvidos no processo educativo, sejam eles os pais, os 

professores, os médicos, associações, etc. E o caso das crianças 

daltónicas, pertence aos casos não consensuais, consequente-

mente, poderão ou não consoante o meio educativo ser ou não 

referenciadas como N.E.E. e só através desse estatuto é que pode-

rão beneficiar de algum apoio nas suas necessidades individuais.
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5. A aprendizagem infantil dos 3 aos 5 anos

A fim de se elaborar um livro dedicado a uma faixa etária especí-

fica – 3 a 5 anos – é necessário compreender o modo de memori-

zação e sistematização dos métodos de aprendizagem elaborado 

pelas crianças, ou seja, as suas estratégias cognitivas. 

As crianças pertencentes a este escalão etário não exibem uma 

aprendizagem deliberada, os benefícios das estratégias cognitivas 

surgem somente após a criança ter sido instruída durante um lon-

go período de tempo (Spodek, 2002). Isto significa que inicialmente 

a criança emprega a sua total atenção a processar uma estratégia de 

aprendizagem, sendo então pouca atenção dedicada aos resultados 

obtidos com essa estratégia. Mas se a criança repetir o mesmo siste-

ma por diversas vezes, o resultado será que essa estratégia passará 

a ser metódica no dia a dia da criança, ou seja, passando esta a agir 

por instinto. Por consequência o seu foco de atenção encontrar-se-à 

concentrado nos resultados cognitivos que advêm das consequên-

cias obtidas com a aplicação da estratégia.

Os livros infantis para a faixa etária em análise, seguem teori-

camente o princípio básico que deveria estar patente em todas as 

expressões pictóricas destinadas à educação infantil – o recurso 

às atividades lúdicas – ficando assim parcialmente assegurada a 

motivação da criança perante o tema abordado (Spodek, 2002). A 

motivação de uma criança para o que está a ser exposto, provém  

maioritariamente dos estímulos proporcionados pela experiência 

realizada, sejam de forma voluntária ou involuntária. Estas situações 
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são ainda importantes, quando a experiência a que a criança é ex-

posta lhe estimule, provoca alterações nos seus impulsos sensoriais. 

Outro factor indispensável para a motivação e estimulação do 

educando é o sentimento de aceitação, compreensão e valorização 

das ideias por si expostas perante o adulto (Díez-Hochleitner, García, 

Rabanal, 1993, In Cerezo, 1997).

São estas as bases que deveriam sustentar o ensino de crianças em 

idade de pré-escolar, tanto que a maioria dos educadores já utilizam 

estas bases como linhas condutoras, para com os seus educandos. É 

visível, esta aplicação, quando propõem atividades lúdicas fazendo 

recurso a objetos palpáveis e manuseáveis, e que lhes estimulem os 

sentidos e lhes cativem a atenção, combinando-os com a exposição 

repetida mas pouco exaustiva do tema. Por vezes o tempo disponí-

vel para o ensinamento de um determinado tema não entra em con-

cordância com as necessidades de repetição do grupo de crianças, 

nessas situações é então necessário refazer a estratégia do processo 

de modo a que todas as crianças tenham a sua oportunidade para 

aprender.

Seifert (1993, In Spodek, 2002) apresentou quatro factores que 

mostram como é possível o sistema de memorização e aprendiza-

gem das crianças ser acelerado e até alterado de forma a existir uma 

aprendizagem mais uniformizada. Nelson (1989, In Cerezo, 1997), 

compartilhava da mesma exposição de ideias.

O primeiro factor é a metodologia de apresentação do co-

nhecimento perante o grupo – a estratégia de memorização de 

uma criança enquanto está a aprender tem de estar em concor-

dância com o método que ela terá de utilizar quando estiver a 

aplicar os conhecimentos. 

O segundo factor é a base do conhecimento – o educador deve 

saber quantificar o conhecimento existente na criança, a fim de 

não entregar uma tarefa para a qual a criança se encontre inapta. 

O terceiro factor são as teorias informais fundadas pelas 

crianças – as crianças nestas idades formulam blocos de conhe-

cimento básicos, que conforme vão adquirindo novos conheci-

mentos se vão moldando e modificando. 
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O quarto factor compreende as metodologias de interação 

dos pais/educadores – estas metodologias devem encorajar a 

criança a organizar o conhecimento, optando por narrativas re-

miniscentes, por serem aquelas que mais pormenores transmi-

tem às crianças.

Assim pais e educadores devem de trabalhar em conjunto com vista 

aos melhores resultados. Os educadores não devem, ir de encon-

tro aos métodos já adotados pelas crianças na formulação dos seus 

conhecimentos. Devem proporcionar um alargamento saudável e 

nada exaustivo do conhecimento base. Os educadores devem ser 

capazes de compreender se a metodologia utilizada pela criança 

e os resultados daí obtidos satisfazem os objetivos propostos pelo 

educador, bem como a metodologia implantada pelo docente. De-

vem também conhecer o modo de transmissão de informação “pe-

daço a pedaço” (Bereiter, 1991 In Cerezo, 1997).

A prática da educação de crianças é constituída com base 

num conjunto de diferentes tipos de conhecimento que 

englobam o conhecimento prático que os educadores vão 

desenvolvendo a partir do seu trabalho directo em mo-

delos de infância. (…) tais modelos devem reflectir uma 

visão ética da criança do mesmo modo que as práticas 

instituídas nos modelos – as experiências que fornecemos 

às crianças – devem ser consideradas dignas por direito 

próprio (Spodek, 1993, p.1).
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6. O ensino das cores no Pré-escolar

Após o estabelecimento das necessidades do modelo de captação 

e os cuidados a ter no ensino dos diversos temas a crianças em ida-

de de frequência do ensino pré-escolar, é necessário compreender 

também o modo como os educadores encaram o ensino das cores 

perante o seu grupo de educandos, bem como a forma como as 

crianças percecionam as cores.

Os educadores de infância utilizam a cor como meio de iden-

tificação e de perceção das ações desenvolvidas pela criança. Os 

educadores entendem a cor como um estimulador da criativida-

de e como um meio de transmissão da informação, relativamente 

ao modo com a criança perceciona as formas e o mundo. É ainda 

atribuído à cor o valor de se tornar a principal linguagem plástica 

das crianças pela facilidade com que podem expressar tudo o que 

sentem (Cerezo, 1997). 

Os objetivos programáticos propostos aos educadores e que se 

encontram presentes nas já referidas Orientações Escolares para 

o Ensino Pré-Escolar (Silva, 1997), atribuem os conteúdos relativos 

ao cromatismo à área das expressões plásticas. Nesse parâmetro 

propõem o ensino do nome das cores principais – Vermelho, Cor-

-de-Laranja, Amarelo, Verde, Azul, Violeta, Cor-de-Rosa, Castanho, 

Branco, Preto e Cinzento –, o conhecimento e experimentação do 

efeito resultante da mistura de difirentes cores e o uso de cores 

acromáticas branco e preto para aclarar e escurecer as mesmas 
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cores. Nas Metas de Aprendizagem (Ministério da Educação, 

2010), também elas propostas pelo Ministério da Educação, é de-

finido que no final da educação pré-escolar o educando tem de 

ser capaz de identificar, entre outras variantes plásticas, as cores 

básicas perante a natureza, obras de arte e outros objetos cultu-

rais. No entanto, não surge nenhuma menção à questão do ensino 

das cores a crianças daltónicas, provavelmente por não estar re-

gulamentado, visto por padronização optar-se por regulamentar 

regras para as maiorias, mas também por um grande número de 

crianças daltónicas, ou os seus progenitores, não terem a perceção 

das suas características visuais.

A difusão do ensino das cores por parte dos educadores, acon-

tece através de jogos e experimentações, onde se ensinam os no-

mes das cores de formas alternativas, como por exemplo questio-

nando as cores de certos objetos ou das roupas que as crianças 

estão a vestir nesse momento (Evans, 2003b).

Com os modelos de atividades direcionados para o ensino da cor, 

as crianças por norma atravessam duas fases na evolução gráfica 

e que afetam o modo como visualizam as cores: a fase garatuja 

e a pré-esquemática (Díez-Hochleitner, García, Rabanal, 1993 In 

Cerezo, 1997). Na primeira fase a criança é atraída pelos movimen-

tos de cor, faz uso de uma ou duas cores e gosta que estas sejam 

contrastantes e estimulantes ao olhar. Na segunda fase, existe um 

interesse pela riqueza das cores, e pela sensibilidade atribuída às 

cenas através da vivacidade cromática. Faz uso de uma vasta gama 

de cromatismos de acordo com as suas necessidades anímicas sub-

jetivas e em alguns casos a cor pode não corresponder à realidade.

Ultrapassando estas duas fases a criança dos 3 aos 5 anos co-

meça então a preocupar-se mais com as cores dos objetos do que 

com a sua forma, pois à medida que vai crescendo torna-se mais 

sensível à cor. Simultaneamente desperta para o conhecimento do 

que a rodeia, adquirindo assim uma maior consciência dos seus 

próprios sentimentos e sensações para com o mundo das cores 

(Díez-Hochleitner, García, Rabanal, 1993, In Cerezo, 1997). Quando a 

criança se encontra nesta fase é necessário, ajudá-la a descobrir as 
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gradações e as tonalidades das cores, mas também combiná-las de  

modo a experimentar a realidade visual de acordo com a sua própria 

maneira de ver.

Contudo, em Portugal, do que se pôde apurar, nenhum processo 

de ensino se encontra apto ou adaptado à visão de crianças daltóni-

cas, sendo que nem o teste de despiste é elaborado em fase alguma 

da vida escolar de um aluno. Evans (2003b) no seu livro, aconselha ao 

uso de um teste simples e rápido para detetar tais casos, que consis-

te em pedir às crianças para fazerem um autorretrato, pintando-se 

de acordo com a realidade. As crianças que após este teste não se 

apresentem, nem demonstrem estar, aptas a nomear e a selecionar 

corretamente as cores pedidas, devem ser acompanhadas para que 

lhes seja aplicado um teste que confirme a possibilidade de serem 

portadores de Daltonismo (esta temática será abordada e desenvolvi-

da no capítulo: O Daltonismo e as Crianças em ambientes escolares). 

De qualquer forma estas crianças não devem ser obrigadas a identifi-

car as cores, pois se as crianças forem forçadas a tal, provavelmente, 

essa ação provocar-lhes-á frustração, ansiedade e angústia para toda 

a sua vida (Birch, 2001). 
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1. Design Inclusivo

Inclusive design aims to remove the barriers that create 

undue effort and separation. It enables everyone to parti-

cipate equally, confidently and independently in everyday 

activities (Fletcher, 2006, p. 3)3.

Segundo Simão e Bispo (2006b), o Design Inclusivo pode ser defi-

nido como:

O conceito implica a criação de ambientes, produtos e ser-

viços acessíveis e usáveis pelo maior número de pessoas 

possível, de todas as idades, tamanhos e com diferentes 

capacidades, dando-lhes oportunidade de igualdade no 

modo de participação na sociedade. Os diferentes tipos 

de barreiras impedem muitas vezes as pessoas de pode-

rem participar nas atividades desejadas, em termos idên-

ticos aos da maioria (Simão e Bispo, 2006b, p. 36).

O design inclusivo, promove a construção e implementação de so-

luções que tenham por objetivo servir a héterogenidade humana. 

O design inclusivo pretende integrar qualquer indivíduo que tenha 

alguma diferença, propondo soluções projetuais que não o estig-

matizem. 

Design iii | 

Designing is not a profession but 

an attitude. Design has many 

connotations. It is the organization 

of materials and processes in 

the most productive way, in a 

harmonious balance of all elements 

necessary for a certain function 

(Moholy-Nagy, 1947, p.42) 2.

3 TL Design Inclusivo tem como 

objetivo eliminar barreiras que criam 

um esforço excessivo e a separação.

Ele [o design] permite que todos 

participem igualmente, com confiança e 

independência nas atividades diárias.

2 TL Fazer design não é uma profissão, 

mas uma atitude. O design tem muitas 

conotações. É a organização de 

materiais e processos da forma mais 

produtiva, num equilíbrio harmonioso 

de todos os elementos necessários para 

uma determinada função.
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Pode-se então depreender que todo o design poderá ser in-

clusivo de modo a englobar as diversidades da população e que o 

resultado produzido possa ser utlizado sem qualquer tipo de res-

trição. Na diversidade da população deve-se incluir faixas etárias, 

estaturas, esquerdinos, bem como todas as diferenças que o ser 

humano tem entre si para além das efetivas deficiências.

O Design Inclusivo é também o reflexo na prática projec-

tual, de uma prática democrática, de respeito pelos direi-

tos humanos, e de defesa de condições de igualdade de 

oportunidades (Simão e Bispo, 2006a, p.8).

Tendo em vista a proliferação do Design Inclusivo a Commission for 

Architecture and the Buit Enviroment (CABE), produziu um docu-

mento intitulado “The principles of inclusive design (they include 

you)”4 onde apresentaram cinco princípios que o definem(Fletcher, 

2006):

O Design Inclusivo coloca as pessoas no centro do processo 

projetual – o criador deve envolver os possíveis utilizadores na 

produção do projeto;

O Design Inclusivo reconhece a diversidade e a diferença – o 

designer deve lembrar-se das diversas limitações existentes no 

ser humano, para além das pessoas com mobilidade reduzida;

O Design Inclusivo oferece oportunidade de escolha – 

quando não é possível criar uma única solução que se adapte a 

todos os utilizadores, desenvolvem-se mais soluções;

O Design Inclusivo prevê a utilização flexível – o projeto 

deve-se adaptar consoante as necessidades de cada utilizador;

O Design Inclusivo cria de forma a conceber soluções con-

venientes e agradáveis para todos os utilizadores.

Por sua vez o Centro para o Design da Universidade Estatal de Ca-

rolina do Norte, através do projeto “Estudos para incrementar o 

Desenvolvimento do Design Universal” reuniu vários especialistas 
4 TL Os princípios do desgin inclusivo 

(Eles incluem-te)
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de forma a conceberem os “Sete Princípios do Design Universal” 

que surgem para orientar, guiar e educar, todos aqueles que pro-

duzam tendo em vista o Design Inclusivo. Os sete princípios são 

(Simão e Bispo, 2006b):

Uso equitativo – o design é útil e adquirivel para qualquer 

pessoa, tendo em conta, as diversas capacidades e limitações 

do utilizador.

Uso flexível – o  design permite um grande número de pre-

ferências e capacidades individuais, destacando-se a escolha 

do modo de utilização, a produção de ambientes e a adaptação 

ao ritmo do utilizador.

Utilização simples e intuitiva – O design é fácil de entender 

independentemente do conhecimento, experiências, nível de 

concentração e da compreensão linguística do utilizador.

Informação percetível – O design comunica eficazmente a 

informação necessária, independentemente das capacidades 

sensoriais e das condições ambientais do utilizador.

Tolerância ao erro – O design minimiza o perigo e as conse-

quências de um possível acidente ou ação involuntária.

Baixo esforço físico – O design elaborado deverá ser usa-

do de forma eficiente e confortável, exigindo o menor esforço 

possível por parte do utilizador.

Tamanho e espaço aproximação e uso – Dimensões apro-

priadas para a aproximação, alcance, manipulação e uso, tendo 

em conta as diferentes proporções, posturas e mobilidades do 

futuro utilizador.

Observando as diversas diretrizes aqui enumeradas, cada vez é 

possível constatar um maior número de projetos fundamentados 

no Design Inclusivo. 
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A fortalecer e a incentivar este movimento a “Design for all 

foundation” desde 2010 que premeia os projetos que no presente 

ano demonstrem uma maior inovação no campo do Design Inclusi-

vo, sendo atribuído dentro de três categorias: Empresas privadas e 

Profissionais Liberais, Administração e Instituições Públicas e Insti-

tuições sem fins lucrativos. Portugal, já teve diversas candidaturas, 

tendo ganho uma menção honrosa com o projeto “Accessfuture”, 

da associação “Accessible Portugal”, que prevê o desenvolvimento 

do turismo acessível (Design for all, 2011).

O Design Inclusivo deve ser encarado como um desafio e não como 

uma limitação criativa para um designer, ou para aquele que se 

proponha a desenvolver algo idealizando a inclusividade. O criati-

vo terá consciência de que a comunidade que esteja desenvolvida 

de acordo com os princípios do Design Inclusivo, conseguirá evitar 

ou minimizar problemas sociais e económicos que facilitarão o de-

senvolvimento e a amplificação do nível de qualidade de vida.
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2. Design Comunicação/Gráfico

(…) The attention of designers, leading them to change 

their objective from artistic creation to effective commu-

nication. We are now witnessing a third stage, primarily 

based on developments in technology, which have result-

ed in increased attention paid to notions of interaction be-

tween the public and information (Frascara, 2000b, p. 57)6.

A utilização da denominação Design Gráfico é mais corrente que 

Design de Comunicação, no entanto Jorge Frascara (2000b) escla-

rece o porquê de considerar design de comunicação visual, como 

a expressão correta a utilizar. Na sua visão, a terminologia Design 

Gráfico parece omitir certos factores importantes no papel do 

designer de comunicação. Pois o objetivo não é unicamente criar 

formas e grafismos, é conseguir alcançar uma comunicação eficaz. 

No fundo, como Frascara (2000b) disse, usar a denominação “de-

signer de comunicação visual” seria mais correto por englobar os 

três factores mais importantes da profissão, visto que o designer 

mediante um método (design), constrói uma mensagem (comuni-

cação) através dos meios visuais (visual).

6 TL A atenção dos designers, leva-os 

a mudar o seu objetivo da criação 

artística para uma comunicação eficaz. 

Estamos a testemunhar um terceiro 

estágio, baseado principalmente na 

evolução da tecnologia, o que resultou 

no aumento da atenção dáda às 

noções de interação entre o público e 

a informação.
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Depreendendo que as duas definições expressam a mesma ativi-

dade profissional, esta área do design apresenta diversas defini-

ções, destacando-se:

A graphic designer is one who creates ideas, manipulates 

words and/or pictures, and generally solves problems of 

visual communication (Rand, n.d. in Poynor, 1998, p. 15)5.

O design de comunicação, para Frascara (2000b), é atualmente en-

carado como uma atividade. É a ação de conceber, programar, pro-

jetar e realizar comunicações visuais, produzidas geralmente por 

meios industriais e que se destinam à transmissão de mensagens 

específicas a um determinado grupo.

[O design gráfico é] a área de conhecimento e a prática 

profissional específica que tratam da organização formal 

de elementos visuais – tanto textuais quanto não textuais 

que compõem peças gráficas feitas para reprodução, que 

são reproduzíveis e que têm um objetivo expressamente 

comunicacional (Villas-Boas, 1999, p. 17).

5 TL Um designer gráfico é aquele que 

cria idéias, manipula as palavras e/

ou imagens e geralmente resolve os 

problemas de comunicação visual.

Graf 1. Teoria da Comunicação 
adaptada ao design (Grade, 2013)
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Cauduro (1998) também afirmou o que para ele é o design gráfico:

O design gráfico é um processo de busca de soluções para 

problemas de comunicação, que procura inventar assim 

como rearticular signos visuais. O design tenta aperfeiço-

ar os aspectos estéticos (icônicos, emocionais, subjetivos), 

persuasivos (indicativos, factuais, contextuais) e informa-

tivos (simbólicos, convencionais, comunitários) das men-

sagens (discursos) os mais diversos (Cauduro, 1998, p. 63).

A definição de design gráfico tem sido debatida, mas nunca con-

clusiva e consensual. Devido a esse facto os teóricos têm optado 

maioritariamente por apresentar funções e características chave, 

do que para eles é o design de comunicação visual / design gráfico.

Em 2005, Barnard, compilou opiniões de alguns teóricos da 

área do design, sobre qual seria a definição de design gráfico. Na 

sua obra, enquanto apresenta essas mesmas opiniões, demonstra 

o porquê de tais argumentos poderem ou não ser “válidos” para o 

conceito pretendido. A maioria das definições foi “reprovada” por 

não se conseguir excluir e/ou diferenciar as obras de arte e a foto-

grafia do conceito a atribuir às peças de design de comunicação.

Paul Jobling e David Crowley, em 1996, segundo Barnard 

(2005), definiram o design gráfico como uma forma de cultura na 

qual se aliam três factores para que a peça se possa denominar 

de design: a reprodução industrial – portanto qualquer objeto de 

design deve ser de passível reprodução –, acessibilidade – o objeto 

de design acessível ao maior número de pessoas e grupos sociais 

–, e por fim, deverá ter a capacidade de transmitir ideias através da 

combinação de palavras e imagens. Barnard (2005) compreende o 

design como um ato cultural. No entanto,  ao analisar detalhada-

mente o posicionamento de Jobling e Crowley confirma a necessi-

dade de reprodução , destacando como o ponto mais importante 

(apesar de pouco referido pela generalidade dos autores) mas re-

lativamente às restantes considerações s afirma necessitarem de 

algumas readaptações. 

Na mesma obra, Barnard, transcreve também, várias funções 

do design gráfico, sendo que a visão de Richard Taylor é a que me-
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lhor debateu e consequentemente a que considera mais fidedig-

na, principalmente pela contemporaneidade das mesmas. Taylor 

apresenta então 5 funções para o design gráfico (Barnard, 2005): 

Informativo – cuja função é expor conhecimento e cultura, 

e normalmente ser inovadora;

Persuasivo – tende a persuadir ou influenciar a um pensa-

mento, mudança ou comportamento;

Estético – visa ser uma fonte de diversão e prazer;

Mágico – por dois factores distintos: um por em alguns 

casos ter a capacidade de se tornar em algo completamente 

diferente do que realmente é, e outro pelo recurso a temas 

sagrados e divinos;

Metalinguístico/Enfático – o design gráfico determina a 

ordem/eloquência de uma determinada comunicação, como 

numa legenda de um mapa ou numa BD.

O trabalho do designer gráfico foi também catalogado em cinco 

conceitos chave, por parte de Druckor e McVarish (2009). Segundo 

estas autoras, os conceitos são:

Profissão – visto ser por norma, produzido sob encomenda 

de um cliente, e por isso, o resultado final terá de se moldar às 

necessidades de quem o encomenda;

Tecnologia – é a força motriz do estilo contemporâneo, ao 

surgir  um processo novo, tendencialmente adaptam-se-lhe os 

novos projetos a esse processo;

Estilo – o produto final difere de representação consoante 

o local temporal ou espacial da produção;

Condições Culturais – o design encontra-se relacionado 

com os factores sociais e as respetivas limitações, sejam elas 

políticas, económicas ou culturais;
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Artefactos gráficos – a forma como o designer gráfico 

equaciona e organiza a informação a nível visual.

Pelo seu lado, Frascara (2000b) apresenta uma listagem de 4 fun-

ções do Design de Comunicação Visual, constituída por:

Perceção e conteúdo – O design de comunicação compete 

diariamente entre si, por isso necessita de ser atrativo para re-

ter a atenção daquele que o observa sem a intenção de obser-

var nada em específico. Para tal é necessário ter uma imagem 

forte para se diferenciar do contexto que a rodeia (Munari, 

1968), e simultaneamente ter um conteúdo interessante e re-

levante para o observador. A união da forma e conteúdo, como 

afirma Twemlow (2007) e Newark (2007) é o mais importante 

pois uma estética excelente e um visual forte não dispensam 

o valor do conteúdo, a função da comunicação. Portanto é 

necessário ter uma mensagem compreensível, interessante e 

poderosa, afim de marcar a diferença e assim demarcar-se no 

mundo da comunicação.

Linguagem e o Significado –  É considerado por Frascara 

(2000b) como uma das primeiras batalhas no processo de cria-

ção do design de comunicação. Refere-se aos designers terem 

de desenvolver uma linguagem visual que atente às necessida-

des do projeto, sem se deixarem iludir pelos inúmeros recursos 

visuais existentes.

Comunicação – A comunicação é o fundamento que faz 

emergir o design de comunicação visual. O produzido pelo de-

signer nesta área, não pode ser avaliado unicamente pelo nível 

estético, pois o aspeto geral pode reforçar ou aniquilar a men-

sagem a transmitir, ou seja, deve-se sempre questionar se o ní-

vel estético está em concordância com os objetivos delineados 

para o produto final.

Estética – A nível estético, segundo Frascara (2000b) aca-

ba por ser o ponto que mais preocupa o designer. A qualidade 

est´tica do ºrojeto é decisiva apresentando-se como o canal 
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de comunicação que influencia/determina a compreensão da 

mensagem. O observador ao olhar para o objeto tem de se sen-

tir atraído e não rejeitar o que vê. O observador tem então de 

conseguir facilmente captar a mensagem transmitida, pois se 

esta for demasiado confusa, o observador acabará por desistir 

antes de a compreender. A mensagem deverá ser compreendi-

da e de um modo geral, ter em vista a melhoria e o aumento da 

qualidade no ambiente envolvente.

Em suma, pode-se concluir que a visão que se tem sobre o design de 

comunicação, é que o mesmo, pode ser considerado uma ciência 

social, uma arte, um oficio, uma ciência e uma tecnologia (Frascara, 

2000b). Uma ciência social, visto o grande objetivo ser a constru-

ção da comunicação para as pessoas. Uma arte, pelas capacidades 

intuitivas, expressivas e estéticas, mas também, pela consciência 

e sensibilidade. Uma ciência, devido aos conhecimentos necessá-

rios para os processos do trabalho de um designer.  Um artifício, 

por na sua produção, ser idealizada a sua reprodução. E por fim 

uma tecnologia, no campo da preparação e reprodução, visto se-

rem necessárias técnicas e tecnologias para obter os objetos finais.
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3. Design Editorial

O design editorial é considerado uma ramificação do design de co-

municação, e caracteriza-se por ser responsável pelo projeto gráfi-

co de uma publicação – livros, revistas e jornais, catálogos, etc. – que 

poderá ser em suporte físico ou digital (Rocha e Nogueira, 1999).

O design editorial é no ramo do design gráfico, para além de 

pictogramas e identidades corporativas, a área de maior reconhe-

cimento (ADG Brasil, n.d.), ou seja, a área de excelência do design 

gráfico. Identifican-se como uma área em constante creditação, 

visto que até há relativamente pouco tempo apenas se contra-

tavam os designers para fazerem capas  de livros e atualmente a 

maioria das editoras já contrata um designer para paginar o layout 

interior de todo o livro. 

Cresce a preocupação em tratar as publicações como ob-

jetos integrais, incorporando à linguagem visual da capa e 

do miolo a escolha do papel e acabamento e a qualidade 

da impressão (Alves, 2003, pp. 28-29).

O designer editorial tem a função de editar e preparar os originais 

que lhe são entregues – sejam textos ou imagens – e compor uma 

publicação, ou seja, coordena as mensagens textuais e visuais de 

modo a que a comunicação com o leitor seja estabelecida de modo 

eficaz. Neste processo deverá compreender, ordenar e interpretar 
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a informação transmitida, para que a mesma seja compreensível  

pelos leitores (Austin e Doust, 2008).

Os livros são as publicações mais tradicionais e como tal é apli-

cado a cada livro um grande número de regras de disposição e 

organização. Atualmente existe um infindável número de possibi-

lidades de formatos e de paginações a que o designer pode fazer 

recurso, sendo por vezes limitado pelos conteúdos, pelos custos 

ou até mesmo pela imaginação dos colaboradores (Rocha e No-

gueira, 1999).

Haslam, em 2007, explica as especificações do design editorial, vis-

to ser através do design editorial que se define a organização  do 

layout, e a composição de todos os elementos numa publicação. 

Uma vez que o layout determina a posição das imagens – que po-

derão ser adaptados ao contexto da composição –, o formato e 

corpo de texto – deverá ele também ser trabalhado, relativamen-

te, ao entrelinhamento, espacejamento e articulação de parágra-

fos. No entanto o layout só por si não resolve todos os problemas, 

há que ter cuidado, por exemplo, com a escolha da tipografia e 

a disposição dos espaços dos acabamentos, ou seja, os espaços 

que ficarão disponíveis e visíveis na folha após a sua impressão 

e preparação final. No fundo deve-se conseguir que o leitor sinta 

conforto para prosseguir a leitura, e simultaneamente sinta que 

a paginação está adaptada ao conteúdo e à sua faixa etária, in-

dependentemente da disposição que seja proposta no layout da 

página (em foco no ponto seguinte).

No que se refere à forma de cativar os leitores, nada como uma 

capa atrativa que convide o leitor a comprar, mesmo sem ter co-

nhecimento do seu conteúdo. O miolo deve ser responsável por 

continuar a despertar o interesse, promovendo a educação e o en-

tretenimento e assim, no caso de o leitor folhear o livro se saliente 

o agrado e a motivação para o adquirir (Frost, 2003).

Há ainda a ressalvar que para alguns autores como Zappaterra 

(2007) o design editorial se deveria denominar de jornalismo visual, 

pois tem-se a capacidade de entreter, instruir, informar, educar e 

comunicar através de imagens e/ou textos. Uma criação que pode 

englobar opiniões distintas, numa mesma linha de pensamento.
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3.1. O Design dos Livros

Cresce a preocupação em tratar as publicações como ob-

jetos integrais, incorporando a linguagem visual da capa e 

do miolo, a escolha do papel e acabamento e a qualidade 

da impressão (Alves, 2003, pp. 28-29).

O designer ao conceber um livro tem de ter em conta um vasto nú-

mero de situações e restrições, pois, o projeto gráfico só culminará 

num livro perfeito se todo o processo for idealizado e considerado 

no seu todo e não em partes individuais.

No caso de livros interativos, existem mais questões do que 

nos livros ditos tradicionais. Esta tipologia de livro baseia-se es-

sencialmente na mancha ilustrativa e sendo a massa de texto um 

recurso pontual. Há então que ter em atenção simultaneamente 

com as seguintes funções: o formato, a tipografia, a disposição da 

página, a representação gráfica/ilustração e a produção gráfica do 

objeto final.

3.1.1. Formato

O formato corresponde ao aspeto físico do livro, ou seja à relação 

entre a largura e a altura da página (Haslam, 2007). Existem três 

formatos regulares: o retrato – a altura é superior à medida da 

largura –, o quadrado – de lados iguais –, e paisagem – largura 

superior à altura.

O designer ao projetar o livro deve considerar o destinatário, 

avaliar o sistema de leitura e de manuseio do futuro manual, e 

simultaneamente mantê-lo coerente com o projeto final, ou seja, 

se se pretende um livro de bolso, ele terá efetivamente de ser pe-

queno para se poder colocar no bolso (Tschichold, 2007).

Para Shulevitz (1997) o formato quadrado é a forma mais di-

nâmica, pois torna oportuno a ação circular do enredo. A forma 

quadrangular permite ainda um efeito redutor, ou seja, a escala 

parece mais pequena do que é na realidade.
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Os formatos dos livros correspondem a uma normalização ba-

seada numa de duas proporções: racional ou irracional.  A racional 

baseia-se na relação 1:1, 1:2, 5:6, 4:5, 3:4, 7:10, 2:4, etc; este gé-

nero de proporção resulta em retângulos estáticos, cuja forma é 

pouco atrativa (Elam, 2010; Tschichold, 2007). 

A irracional baseia-se essencialmente na secção áurea Fig.1 e 

nas sequências de Fibonacci Fig.2 (Haslam, 2007). A secção áurea 

é retangular e tem como relação 1:1,161803 entre o lado maior e 

o menor. A formação parte de um quadrado, onde se acha o meio 

lateral, formando dois retângulos, posteriormente repete a nova 

forma, ficando os 3 retângulos alinhados. As regras de Fibonnaci 

estão relacionadas com logaritmos, têm como base a secção áu-

rea. Neste caso o formato quadrado/retângulo interliga-se sempre 

à forma resultante. 

   

Fig 1. Formação de um retângulo 
com base na secção áurea (Grade, 
2013) 

Fig 2. Formação de um retângulo 
com base na sequência de 
Fibonacci (Grade, 2013) 
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No entanto ao se selecionar o formato deve-se ter em considera-

ção os formatos standards das folhas e rolos de papel, para que 

não exista desperdícios ou exista o menor desperdício possível.

Em 1975, a Organização Internacional de Normalização, padro-

nizou os formatos das folhas de papel. Sendo a mais corrente a 

série A que inicia no A0 com 841x1189mm, ou seja 1m2, e termina 

no A12. A formação destes formatos baseia-se na divisão central, 

pelo lado maior do retângulo (ADG Brasil, n.d.).

Formatos mais comuns 
de livros

Formato da resma de 
papel

Número de páginas/
Aproveitamento

12 x 23 cm 66 x 96 cm 32 (16 de cada lado)

14 x 21 cm 87 x 114 cm 64 (32 de cada lado)

21 x 28 cm 89 x 117 cm 32 (16 de cada lado)

12 x 18 cm 76 x 112 cm 64 (32 de cada lado)

17 x 24 cm 72 x 102 cm 32 (16 de cada lado)

Em Portugal por norma as gráficas utilizam as folhas com 

700x1000mm, equivalente ao modelo B1.

Na escolha do formato, como já foi referido anteriormente, o 

conteúdo deve também ser considerado, por exemplo se for um 

livro de fotografia, deverá ser de grande formato, afim de valorizar 

o que nele está inserido. As novas tecnologias têm permitido e 

motivado a criação de documentos digitais, entre os quais livros. 

Estes caracterizam-se por não terem necessáriamente de obede-

cer a um determinado tipo de formato, contudo verifica-se uma 

tendência para assumirem o formato de retrato.

Tab 1. Formatos comuns de 
livros (Adaptado de Araújo, 
2008) (Grade, 2013) 

Fig 3. Esquema de formatos de 
página. Iniciando no A0 - 1m2 
(Grade, 2013) 
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3.1.2. Layout

A disposição da página dependerá sempre do formato escolhido, a 

partir do formato desenvolve-se uma grelha que definirá a posição 

do texto e da imagem. A grelha pode-se definir como a organiza-

ção interna da página, na sua versão mais básica define-se como as 

margens e a área da mancha de texto. 

[A grelha é] um sistema de planejamento ortogonal que 

divide a informação em partes manuseáveis. O pressupos-

to desse sistema é que as rilações de escala e distribuição 

entre os elementos informativos – imagens ou palavras – 

ajudam o observador a entender o seu significado (Sama-

ra, 2007, p.9).

A grelha quanto mais complexa for, mais possibilidades e alternati-

vas apresenta para o designer durante o processo criativo. No en-

tanto se o designer assim desejar, poderá criar mais de uma grelha 

para secções diferentes  do livro, como por exemplo, a bibliografia 

ou o índice.

O layout da página pode ser simétrico ou assimétrico. Conside-

ra-se simétrica, quando a página esquerda é espelhada da direita, 

tendo como linha guia o centro do livro. As páginas simétricas são 

tradicionalmente desenvolvidas tendo por base molduras simples, 

ou seja, que a margem é igual em todos os lados da folha, ou en-

tão a margem superior/inferior e a interna/externa iguais entre si 

(Haslam, 2007).

Haslam em 2007, descreveu vários modelos de grelhas, dos quais 

se destacaram os mais usuais:

O modelo de Villard de Honnecourt Fig.4 consiste num sistema 

de divisão de página que funciona sobre qualquer formato. Villard, 

propõe a divisão da página em 9 partes, quer de largura quer de 

altura, formando 81 quadrículas para o designer trabalhar.
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Paul Renner faz a sua divisão de modo a que todos os retângulos 

resultantes sejam proporcionais à medida original da página, fican-

do com um total de 512 esquadrias Fig.5. 

Fig 4. Sistema de divisão de 
página de Villard de Honnecourt 
(Grade, 2013)

Fig 5. Sistema de divisão de página 
de Paul Renner (Grade, 2013)
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Outra proposta apresentada por Haslam (2007) é denominada de 

retângulos “Raiz quadrada” que mantêm sempre o mesmo forma-

to e dividem-se pela raiz quadrada do número de quadrados que 

se pretende ter na esquadria. A largura das margens e da posição 

da caixa de texto é encontrada e determinda através de diagonais 

e circunferências, como se pode observar na Fig.6.

Existem ainda as grelhas modernistas, fundamentadas nos for-

matos regulares. Nestes sistemas o processo funciona de forma 

inversa, o designer é que define quantas colunas pretende ter e 

vai ajustando o espaço às suas necessidades e às necessidades da 

fonte tipográfica. Com este modelo o designer tem a possibilidade 

de modificar a grelha a cada página dupla, podendo assim aumen-

tar o dinamismo global do livro.

Dentro das grelhas modernistas existem diversas variações, 

desde várias camadas de grelhas na mesma página, grelhas desen-

volvidas segundo elementos tipográficos, espaciais ou factoriais, 

grelhas partindo de quadrados métricos, etc. (Haslam, 2007).

É possível também elaborar livros sem recorrer ao uso de gre-

lhas, como é o caso de livros com base ilustrativa, onde o próprio 

corpo de texto é ilustrado.

Os livros interativos caracterizam-se por não recorrerem ao 

uso de grelha, seja para a imagem ou seja para o texto, pois o de-

signer deixa que seja a hierarquia visual a comandar.

Fig 6. Sistema de divisão de página 
“Raiz Quadrada“ (Grade, 2013)
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3.1.3. Tipografia

A tipografia teve uma grande evolução com o surgimento dos com-

putadores, passando a existir um número indefinido de fontes ti-

pográficas e ainda a fácil possibilidade de se poder criar uma fonte 

para o projeto que se está a desenvolver.

O projeto tipográfico exige que se tenha em atenção várias ca-

racterísticas, desde o desenho dos tipos, passando pelo seu espa-

cejamento Fig.7, entrelinhamento e até ao dimensionamento da 

própria fonte. No fundo o maior objetivo é manter a coerência da 

massa visual e do que nela é descrito. 

Num livro tradicional hierarquiza-se o texto, ou seja, distingue-

-se através do tamanho da fonte, cor e entrelinhamento, o que 

pertence ao corpo de texto, aos títulos, subtítulos, às notas de ro-

dapé e cabeçalhos. Nos livros infantis é pouco frequente o uso de 

hierarquias regulares, quer isto dizer que se distingue igualmente 

os títulos do texto, mas por norma recorre-se a outros meios visu-

ais e estes, por vezes, dentro do mesmo livro sofrem alterações. 

A legibilidade é o factor mais importante do livro, pois não sen-

do legível perderá a sua principal função. No entanto a legibilidade 

poderá ficar comprometida quando se recorre a certas combina-

ções, como por exemplo, tipos pequenos com hastes descenden-

tes e ascendentes muito compridas Fig.8 (1); tipos com curvas fe-

Fig 7. Entrelinhamento e 
espacejamento (Grade, 2013)
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chadas e olhos estreitos Fig.8 (2), utilizados em linhas compridas e 

o inverso também, linhas curtas com tipos abertos e olhos amplos 

Fig.8 (3); longos textos em caixa alta; combinação da caixa alta 

com o itálico; e a ligação por vezes existente entre algumas letras 

da tipografia (Araújo, 2008).

O designer deve também ter a consciência da importância da le-

gibilidade, mas nunca deve esperar que um mau conteúdo possa 

ser salvo pela sua escolha tipográfica, se o texto for enfadonho, 

mesmo com a melhor tipografia o leitor poderá desistir e terminar 

a sua leitura antes do final do livro (Hulburt, 1986).

Nos livros interativos infantis a mancha tipográfica é pontual e re-

duzida. Chega a ser desenvolvida pelo encadear da história, não 

obedecendo à maioria das regras. 

Fig 8. Exemplos de tipografias. 1 - 
Coffee Shop; 2 - Ultra Condensed; 
3 - Zebra. (Grade, 2013)
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3.1.4. Representação gráfica | Ilustração

A representação gráfica de um livro deve permitir a inclusão de to-

das as sociedades, adaptável a todas as línguas e de leitura rápida 

e direta (Munari, 1997).

Os livros infantis são os que por norma fazem um maior uso de 

recursos gráficos, variando desde os pequenos desenhos a ilustrar 

contos, passando por bandas desenhadas e chegando a ilustrações 

em tridimensionais (3D), na procura de um refinamento da sensibi-

lidade e da ativação dos sentidos percecionais por parte do leitor 

(Góes, 2005).

No campo da ilustração existem inúmeras técnicas ao dispor 

do designer/ilustrador e que podem variar entre o suporte físico – 

recurso ao lápis, aguarela, tinta de óleo, lápis pastel, recortes, etc. 

– e o suporte digital – através do computador, onde já é possível 

recriar muitas das técnicas do suporte físico (Nodelman, 1988). Ao 

inverso da obra de arte a ilustração tem um conceito narrativo, e 

terá obrigatoriamente que transmitir o que está descrito no texto.

Não se pode definir uma técnica ou uma composição ideal, po-

dem-se sim explorar significados e valores de combinações, como 

Dondis (1997) afirmou a ilustração é formada por diversas cores, 

formas, texturas e proporções, e da sua combinação deverá surgir 

um significado, uma intenção.

A fim de compreender essas alterações de significado, o desig-

ner deve considerar as seguintes áreas na produção do seu projeto 

editorial principalmente quando elaborado na área infantil e ilustra-

do: a cor, a textura, as proporções, o fundo/cenário e o movimento.
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Cor

A cor num livro pode ser adquirida através da impressão ou atra-

vés da cor prévia do próprio papel (Munari, 1997).

(...) além do significado cromático extremamente permu-

tável da cor, cada um de nós tem suas preferências pes-

soais por cores especificas. (...) Mas são muito poucas as 

concepções ou preocupações analíticas com relação aos 

métodos ou motivações de que nos valemos para avaliar 

as nossas opções pessoais em termos de significado e de 

efeito da cor (Dondis, 1997, p.70).

Portanto a escolha das cores está relacionada com as caracterís-

ticas plásticas, mas também com a interpretação que o designer/

ilustrador faz do que irá ilustrar.

No entanto nunca se deve ignorar a teoria das cores, nem o 

significado que estas conjugadas nos transmitem, pois a cor é um 

dos elementos que possui um poder evocativo e emocional, sem 

no entanto se tornar uma prioridade no recurso linguístico (Olivei-

ra, 2008).

A combinação de cores ou o seu uso individualizado – consoan-

te as temperaturas de cor – pode por exemplo sugerir proximidade 

ou a distância. Devido a esse factor a cor deve ser aveludada e 

ajustada no conjunto da composição final e não apenas como um 

ato isolado (Dondis, 1997).

Existem também situações onde a cor consegue intensificar o 

significado da mensagem a ser transmitida, ou seja, a cor detém 

um valor informativo pelas associações que culturalmente lhe são 

atribuídas, como exemplo a cor vermelha estar associada a algo de 

errado/negativo a se fazer.

Usar cores com valores contratantes tende a precisar mais 

as formas, assim como a combinação de cores de valores 

próximos suaviza a distinção entre os elementos (Lupton 

e Phillips, 2008, p.74).
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A intensidade das cores tem de ser analisada consoante a situação, 

uma vez que as cores saturadas são simples e básicas – um pouco 

primitivas – mas no entanto são as que despertam mais a atenção 

principalmente aos artistas e às crianças. Dondis (1997) correlacio-

na os dois parâmetros afirmando que quanto mais saturada, maior 

será a expressão e a emoção que irá transmitir, no caso de ser menos 

saturada é mais neutra, transparecendo calma e tranquilidade.

Em suma, o designer deve ter em atenção a escolha que fará a 

nível de cores para o seu futuro trabalho. Avaliando a capacidade in-

formacional e o significado do conjunto, no fundo, tentar que as cores 

fortifiquem a mensagem em vez de a enfraquecerem e que tornem o 

produto final funcional, atrativo e cativante. 



Ensino de Cores a Crianças Daltónicas: 
Criação de um Manual Interativo para o Ensino Pré-Escolar

46

Textura

A textura pode ser definida como o grão táctil existente nas su-

perfícies e nas substâncias. O olho, por vezes, reconhece a textura 

como uma superfície, que é somente distinguível através do tacto.

A textura palpável modifica o aspeto visual do objeto, bem 

como, a forma como se sente e manuseia o objeto ao qual foi apli-

cada. No entanto existem também texturas visuais, que só são 

“sentidas” através do olho, e que atualmente são muito utilizadas 

pelos designers. A textura visual proporciona mais detalhe à ima-

gem, conferindo uma superfícies de qualidade superior, resultan-

do numa peça mais agradável ao olhar daquele que observa (Lup-

ton e Phillips, 2008).

(...) cada textura é formada por muitos elementos iguais 

ou semelhantes, dispostos a igual distância entre si sobre 

uma superfície de duas dimensões ou com um pouco de 

relevo (Munari, 1997, p.74).

Nos livros a textura ótica prevalece sobre a textura táctil, visto 

dar-se mais valor ao aspeto gráfico em geral, do que a uma ca-

racterística específica. No entanto a sua conjugação permite uma 

leitura mais completa e inclusiva, visto que uma página texturada 

tactilmente consegue deter duas formas de leitura, que emitem 

diferentes informações através do olhar e do tacto. 

Se o designer recorrer ao uso das texturas deverá também ter 

em conta que o resultado final poderá ser potencializado se for com-

binado com texturas contrastantes, por exemplo rugosa/macia.

As texturas têm a capacidade de reforçar um ponto de vista 

conferindo um maior valor à imagem e simultaneamente expres-

sar a sensação da existência de uma presença física. No entanto 

todas estas características se poderão transformar em argumen-

tos negativos, no caso de uma má escolha da textura, pois distrairá 

o leitor devido ao ruído inesperado.
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Escala

O termo escala num projeto gráfico refere-se a diferentes parâme-

tros. Objetivamente, a escala refere-se às dimensões dos objetos 

ou à correlação entre o objeto real e à sua reprodução em dife-

rentes dimensões e/ou proporções. Considera-se também escala à 

noção que se tem sobre os objetos – só que em termos subjetivos 

– por exemplo um livro atlas, relaciona-se imediatamente a um 

livro de grandes dimensões, mesmo não existindo nenhuma regra 

que assim o defina. Há ainda a escala de impressão, referente ao 

que o designer produz e observa no computador e depois sai im-

presso em papel, esta escala por vezes provoca alguns dissabores, 

pois nem sempre o resultado corresponde ao pretendido (Lupton 

e Phillips, 2008).

Os elementos gráficos no caso de um livro, podem “sofrer” al-

terações visuais a nível de proporção/escala consoante: a localiza-

ção na página, as cores utilizadas, as formas dos grafismos, à com-

posição e o tamanho aplicado. O formato do desenho na página 

de um livro, pode alterar também visualmente a real dimensão da 

página, fazendo-a parecer maior ou mais pesada e consequente-

mente com margens maiores ou menores.

O jogo de escalas possibilita também a ilusão de formas e ta-

manhos, brincando com a espacialidade do desenho, por isso é 

um factor importante na estruturação de uma mensagem visual 

(Shulevitz, 1997).

[Na proporcionalidade o] mais importante é a justaposi-

ção, o que se encontra ao lado do objeto visível, que o 

cenário em que ele se insere; esses são os fatores mais 

importantes (Dondis, 1997, p.77). 

Contudo dever-se-à ter em consideração que um projeto em que 

todos os elementos detenham a mesma escala, provocará mono-

tonia, enquanto que o contraste de escalas origina tensão, confe-

rindo movimento e profundidade aos elementos (Lupton e Phillips, 

2008).
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Cenário

O cenário ou o fundo da composição tem de se distinguir da figura 

a representar, portanto a figura tem de se destacar do cenário.

O designer nas suas criações deve procurar o equilíbrio entre 

a figura e o cenário, conseguindo assim exteriorizar ao máximo a 

ordem e a energia da forma no espaço.

A forma de um objeto não é mais importante que a for-

ma do espaço em torno dele. Todas as coisas resultam da 

interação com outras coisas (Grear, In Lupton e Phillips, 

2008, p.85).

Baseando a ligação figura/fundo à forma/contra-forma o que es-

sencialmente se pretende é a estimulação dos contrastes. Ao en-

trar no “mundo” das tensões e ambiguidades entre o fundo e a 

figura, atinge-se uma energia visual bastante superior e mesmo 

que se fale de uma menor ambiguidade é garantido que o resulta-

do final será mais animado e possivelmente modificará o impacto 

e o rumo da história.

No caso das publicações, a relação figura fundo deve ser bas-

tante cuidada, mesmo no caso em que o único recurso é o texto 

sobre o fundo considerando apenas duas cores – uma para cada 

elemento –, esta escolha tem de ser estudada para que a mensa-

gem, neste caso a composição do texto, não sofra alterações nem 

interrupções. Por sua vez, se se estiver a elaborar um livro ilustra-

do, a composição da página requer uma análise cuidada dos ele-

mentos a inserir – ilustração e texto – e à distribuição dos mesmos 

no espaço, visto que a composição da folha influencia a compreen-

são e o ritmo da leitura.
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Movimento

O movimento consiste num elemento visual que transmita a 

sensação de que algo se está a deslocar de um ponto para outro. 

Estas manifestações visuais podem ser explícitas – como numa 

filmagem – ou implícitas – como nos suportes estáticos a duas 

dimensões. Portanto o movimento num livro tem de ser implícito 

ou de estagnação implícita. 

O movimento implícito tem algumas bases, por tanto se se 

quer conferir movimentação ao layout produzido deve-se optar 

por composições diagonais, em vez de configurações retilíneas. 

O corte de algumas formas também emite movimento, seja por 

sugerir que está a “entrar” na história surgindo das laterais das pá-

ginas ou para sugerir que aparece na ilustração que num primeiro 

desenho se representa incompleta. 

Nas ilustrações para um livro, o movimento pode ser conferi-

do pelos elementos que transmitam a sensação da mudança de 

escala, que façam uso das transparências, que sofram alterações 

cromáticas, não esquecendo a já referida sensação dos elementos 

estarem a entrar ou a sair da página, entre outras alterações (Lup-

ton e Phillips, 2008). Existem igualmente certas linhas que quando 

desenhadas transmitem movimento à composição como as linhas 

curvas sinuosas e as formas triangulares, estas porque nos suge-

rem setas direcionais e tendencialmente nos conferem a ideia de 

movimento.

Nos livros, estruturalmente, também são utilizadas diversas 

técnicas para conferir o movimento, como é o exemplo dos livros 

em flipboard – cada página do livro tem um desenho em sequência 

da página seguinte, de modo a que o utilizador segure o bloco de 

folhas na mão e à velocidade que pretender as deixe cair, forman-

do a movimentação da história do livro – há também os livros com 

janelas – onde se pode puxar e empurrar vários elementos da nar-

rativa – e também os livros pop-up – em que o passar das páginas 

e o consequente montar das estruturas, são técnicas que só por 

si conferem o movimento à composição. (Lupton e Phillips, 2008).  
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3.2. Produção Gráfica

A produção gráfica é a fase final do livro. No entanto existem fac-

tores que poderão afetar a conceção do livro, seja por limitações 

gráficas ou por gestão dos custos de impressão, que culminam na 

redução do seu custo final – o que por norma interessa ao editor 

e/ou ao encomendador.

Esta fase final está dividida em três grande áreas, a pré-im-

pressão, a impressão e os acabamentos (que serão explicados 

num ponto mais adiante). Esta pesquisa baseia-se essencialmente 

no livro “O Manual de Reprodução Gráfica” de Conceição Barbosa 

(2009) devido a se tratar de um produto português, e assim conhe-

cer e apresentar a realidade das gráficas portuguesas.

A Pré impressão

A escolha do método a utilizar para a pré-impressão dependerá do 

sistema de impressão que se escolhe. Com o avançar das TIC (tec-

nologias de informação e comunicação), o número de etapas para 

a produção do trabalho está cada vez mais reduzido. A dissemina-

ção dos processos exige que se tenha um conhecimento técnico, 

bastante refinado por parte dos designers editoriais e dos editores 

(Araújo, 2008).

O designer ao enviar o trabalho para a gráfica deve estar cons-

ciente de que executou todos os passos correspondentes à arte 

final, pois é nesta área que se previne uma série de erros de im-

pressão. É necessário, no decorrer do processo criativo, que todas 

as páginas tenham as miras de corte – local onde irá cair a guilho-

tina para aparar as páginas – e caso existam imagens junto à linha 

de corte deverá ter o bleed7, por exemplo, no caso dos jornais não 

se aplica o bleed, uma vez que naturalmente o jornal detém umas 

margens brancas até à margem de corte.

A escolha da tipografia, também deverá ser analisada pois 

pode ser condicionada, visto que para impressão só se deverão 

utilizar fontes “Post Script” ou “Truetype”, que são fontes aptas 

7 Bleed - margem externa, que 

ultrapassa as miras de corte, para que 

caso exista um desnível na guilhotina, 

não seja visível o papel sem a imagem 

impressa.
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a serem impressas. Uma técnica para manter o ficheiro seguro é 

transformar as fontes em vetores e assim garantir que não existem 

alterações visuais e estruturais na tipografia escolhida.

A utilização de fotografias requere um cuidado especial com 

a imagem, que deverá ter como resolução pelo menos 300 ppi 

(pixel per inch), sendo que em alguns casos, quando se necessita 

de elevar a qualidade do projeto final, é necessário aumentar esta 

resolução.

As cores de todo o projeto devem estar referenciadas pelo 

sistema CMYK ou então pelo sistema Pantone. Por norma, existe 

sempre uma diferenciação das cores originais que vemos no com-

putador, para as cores que sairão na impressão, uma vez que as 

cores no ecrã do computador correspondem ao sistema aditivo, 

enquanto que a impressão das mesmas se integra no sistema sub-

trativo. Com a ajuda dos profissionais da gráfica é possível minimi-

zar estas diferenças pela calibração da impressora.

Antes da impressão final é aconselhável fazer provas de im-

pressão, a fim de se ver todos os acertos, ou seja, verificar se não 

houve alterações, confirmar se as páginas estão na ordem certa, 

e se as frentes estão com os versos corretos, para posteriormente 

se autorizar a reprodução do livro. Estas provas têm o nome de 

Ozalides8, embora atualmente devido os CTP (Computer to plate) 

a maioria das provas são digitais, para impressão em jacto de tinta 

não sendo então necessário recorrer às ozalides.

O CTP é uma tecnologia que imprime chapas offset a partir do 

ficheiro digital e usando a tecnologia do laser. Oferece a possibili-

dade de se obterem impressões com mais qualidade, pois acaba-

-se por recorrer a tramas mais finas e delicadas, conseguindo um 

resultado com linhas mais suaves de melhor resolução e com os 

contornos menos serrilhados (Ambrose e Harris, 2009).

A Impressão

A impressão detém diversos tipos de técnicas que resultam na 

aplicação de tinta sobre o suporte. Cada processo tem as suas van-

tagens e desvantagens, estas respeitam à velocidade, à qualida-

8  Ozalides provem do nome Ozalid. 

Que representa o nome da marca que 

produzia o papel que se utilizava para 

fazer este tipo de provas.
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de, às cores, ao custo e à aderência ao suporte (Ambrose e Harris, 

2008). As tipologias mais usuais em Portugal são: 

Tipografia – usa uma técnica idêntica a um carimbo, tem 

custos elevados e utiliza-se essencialmente na produção de ró-

tulos em papel autocolante;

Flexografia – idêntico à tipografia, mas em vez de chapas 

carimbo utiliza rolos como carimbo, tem custos mais baixos 

mas não garante a alta resolução. É utilizada na impressão de 

embalagens de vários suportes, bem como sacos de plástico/

papel, papel de parede, etc. e adapta-se facilmente a materiais 

flexíveis;

Rotogravura – Funciona no inverso do carimbo da flexogra-

fia, ou seja, o rolo é gravado em baixo relevo e a tinta aplicada 

nas perfurações. É uma impressão de alto custo que só apre-

senta rentabilidade para grandes tiragens como por exemplo, 

embalagens de chocolate, tampas de iogurte, selos dos cor-

reios, caixas de tabaco, etc. Os livros só utilizam este sistema 

se tiveram tiragens superior às 10.000 copias.

Serigrafia – é um método que utiliza uma tela, em que a 

qualidade e a definição do trabalho final é definido pelo núme-

ro de fios por cm2. A tinta é espessa e densa, é a impressão que 

tem a capacidade de aderir ao maior número de superfícies, no 

entanto impressões pequenas com pormenores finos e peque-

nos não costumam ter bons resultados.

Offset – o processo mais utilizado na impressão de livros é 

o offset, devido ao equilíbrio entre a qualidade e os custos de 

produção. Este sistema de impressão utiliza chapas de alumí-

nio – impressas maioritariamente através do sistemas de CTP. 

A gravação dessas chapas é planográfica ou seja não utiliza o 

relevo para imprimir. Cada chapa é responsável pela impressão 

de uma só cor das CMYK, sendo que fica impresso na chapa, 

todos os locais onde se irá imprimir cada uma das tintas.
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O sistema de offset tem como princípio a litografia, ou seja, para 

a impressão a água e a tinta nunca se misturam. Conseguindo-se 

fazer imprimir através de rejeição da água à tinta, bem como pela 

aderência à chapa em partes distintas. Se for utilizado o offset com 

molha esta chapa ao entrar no processo de impressão, estará apta 

a receber água e tinta, sendo que a tinta só adere à parte da ima-

gem e a água à parte sem imagem. O sistema de offset sem molha, 

não utiliza água para a separação dos espaços que necessitam de 

receber ou não tinta, este sistema utiliza silicone para revestir as 

áreas que não irão imprimir.

A impressão não é direta, ou seja, a folha não toca diretamente 

na chapa, neste caso são necessários 3 cilindros para que a tin-

ta chegue ao papel. O primeiro cilindro corresponde ao da chapa 

– que no processo passa primeiro pela unidade da água, afim de 

humedecer as partes sem imagem, e que posteriormente entrará 

em contacto com tinta, onde repelirá os locais aderidos pela água 

–, o segundo cilindro é o caucho – responsável pela impressão no 

papel, confeccionado num material flexível de modo a adaptar-se 

às irregularidades do papel – e o terceiro é o cilindro de impressão.

A impressora offset dispõe ainda de dois tipos de alimentação 

de folhas: o sistema de “folha-a-folha” e a rolo. O rolo a partir das 

25 000 tiragens torna-se economicamente mais compensador, vis-

to imprimir 80 000 cadernos por hora; por outro lado, as impres-

soras planas (folha-a-folha) imprimem apenas 15 000 folhas por 

hora, mas nos casos dos livros infantis opta-se regularmente por 

este sistema devido às baixas tiragens.

Cada máquina offset imprime uma única cor, sendo que a 

maioria das gráficas une 4 ou 5 máquinas de forma a que o proces-

so seja mais rápido. Nos casos em que estas situações não acon-

tecem a gráfica é “obrigada“ a reutilizar a mesma máquina para 

imprimir as várias cores, ou seja, têm de se substituir as chapas, as 

tintas e repor as folhas, podendo assim comprometer a qualidade 

da sobreposição das tintas. Existem também máquinas que impri-

mem frente e verso ao mesmo tempo – garantem um melhor ni-

velamento e acerto das duas faces – e outras que fazem a rotação 

sozinhas após terminarem todas as passagens.
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3.2.1. Suporte de papel

A escolha do suporte de papel deve ser elaborada no início do pro-

jeto gráfico onde se considera a finalidade e o valor unitário do 

livro (Ambrose e Harris, 2009).

Optando-se pelo sistema de offset para a impressão do livro, 

deve-se ter em conta que o offset aceita todo o tipo de papéis 

(Villas-Boas, 2008) e que as dimensões do papel variam entre as 

proporções de 50x70cm e o 100X70cm (Haslam, 2007).

O papel e o cartão são os dois suportes mais usuais na produ-

ção dos livros, sendo idêntico ao caso dos livros interativos que 

avançam as suas inovações e diferenciação nos acabamentos (que 

se analisará mais adiante).

Características do papel

Gramagem – a gramagem do papel é medida por metro qua-

drado (g/m2) tendo como base a folha A0 (Haslam, 2007). A grama-

gem deve ser ponderada de modo a que não ocorram transparên-

cias ou durezas inesperadas. No caso das folhas offset a gramagem 

varia entre 44g/m2 até 320g/m2 (Villas-Boas, 2008).

Espessura – a espessura das folhas ditará o volume final do li-

vro, por isso se for um livro com muitas páginas dever-se-à optar 

pela baixa espessura. Segundo Araújo (2008) quanto mais áspera 

for a folha maior é a espessura.

Textura – a textura representa o aspeto e o toque da superfície 

do papel. O papel texturado estabelece uma atmosfera de intimi-

dade com o leitor (Nodelman, 1988), no entanto não é aconselhá-

vel utilizar papel texturado quando se pretender muita nitidez e 

um corpo de letra pequeno abaixo dos 8 pontos (Villas-Boas, 2008).

Sentido das fibras – o sentido das fibras definem o lado em que 

o papel irá vincar ou rasgar com maior facilidade. No livro deve-se 

optar por um papel cuja fibra esteja na longitudinal, facilitando o 

manuseio do mesmo (Araújo, 2008). Quanto maior for a grama-
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gem e a espessura, maior é a necessidade das fibras estarem no 

sentido correto, pois no caso de estarem contra o sentido da fibra 

fará com que as mesmas se quebrem e acabem por rasgar mais 

facilmente.

Opacidade – é a medida que mede a quantidade de luz que 

trespassa o papel, ou seja, a transparência do mesmo (Haslam, 

2007). A transparência pode ser favorável, mas num contexto tra-

dicional com texto dos dois lados da folha é prejudicial, pois o lei-

tor perde-se constantemente desviando o olhar para o escrito no 

verso da página (Araújo, 2008).

Brilho – o papel pode ser mate ou brilhante sendo que o brilho 

é uma camada que se confere sobre a folha e que por vezes dificul-

ta na impressão de certos detalhes (Nodelman, 1988).

Cor – a cor do papel é determinada pela adição de pigmentos. 

Atualmente é possível conceber papéis de todas as cores, sendo 

que a impressão nesses papéis altera as cores do documento ori-

ginal (Araújo, 2008). 
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3.2.2. Acabamentos

Os acabamentos são aplicados após os documentos estarem im-

pressos. Por norma, são o último estágio do processo gráfico, no 

entanto devem ser definidos no início do processo criativo (Am-

brose e Harris, 2009).

A escolha dos acabamento tem de ser bem ponderada, pois 

acabam por encarecer o produto final sem que por vezes adicio-

nem qualquer valor lúdico ou cultural.

Corte

Existem dois tipos de corte: o corte simples e o cortante especial. 

O corte simples caracteriza-se por ser uma guilhotina de alta pre-

cisão que confere as medidas corretas ao livro final, aparando as 

margens e assim eliminando as marcas de impressão. Isto quer 

dizer que faz os cortes rectos e precisos evitando desvios e desní-

veis, que consequentemente resultam em desperdícios de papel 

(Baer, 2009).

Nos livros infantis, segundo Villas-Boas (2008) é usual utilizarem 

uma guilhotina trilateral, ou seja corta os 3 lados ao mesmo tempo, 

conseguindo-se assim tiragens com formatos mais homogéneos.

O cortante especial é utilizado quando se pretende que as fo-

lhas tenham uma forma diferente da quadrangular, por tanto para 

cada corte de página tem de ser elaborado um cortante. No caso 

do corte ser muito complexo é possível utilizar-se a tecnologia a 

laser, que embora seja muito precisa é extremamente cara e tende 

a queimar ligeiramente o papel (Barbosa, 2009). 

É através dos cortantes que se elaboram, as janelas, as abas, 

os pop-up’s, contornos, etc. Todos estes componentes têm de ser 

previamente comunicados à gráfica, mesmo não sendo esta que 

geralmente produz os cortantes é ela que controla a sua produção 

e elaboração.
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Dobragem e vincagem

As dobras estão inerentes a qualquer projeto gráfico elaborado em 

offset. Uma vez que após a impressão do plano – folha que sai da im-

pressora e que tem impressas várias páginas do futuro livro –, o plano 

tem de ser dobrado, para posteriormente poder ser encadernado.

Há certos papéis que devido à sua gramagem, necessitam de 

uma vincagem prévia, de modo a que durante a dobragem final as 

fibras não partam ou cedam fora dos locais pretendidos.

A denominação de dobragem é ainda aplicada quando se pretende 

desenvolver projetos desdobráveis, sejam eles encadernados ou 

não. Tradicionalmente existem 3 tipos de dobras. A francesa – efei-

to zig-zag (Fig.9 nº 3, 5 e 6) –, a enrolada (Fig.9 nº 2 e 4) e a sanfona 

– efeito de múltiplas páginas.

Este tipo de aplicação esconde sempre surpresas para o leitor, 

trazendo também o desenvolvimento cognitivo e a mecanização 

das capacidades de adivinhação e interpretação do que estará a 

ser encoberto pelas dobragens.

Relevo e Cunho

O relevo e o cunho pretendem conferir ao papel altos ou baixos re-

levos planeados, criando assim texturas e consequentes jogos de 

Fig 9. Dobragem do Papel. 
1-Díptico; 2-Dobra em U; 
3-Dobra em Z; 4-Dobragem de 
enrrolar; 5-Harmónio de 4 laudas; 
6-Harmónio de 6 laudas; 7-Janela; 
8-Dobra Multipla (Grade, 2013)
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luz e sombra numa só folha. Nestes dois casos, se forem aplicados 

a seco, obtêm-se através de uma “impressão” sem tinta, ou seja, 

utiliza-se somente a tridimensionalidade para marcar o pretendi-

do, colocando a folha a imprimir entre um molde e um contra mol-

de (Ambrose e Harris, 2009). No caso de serem relevos com tinta, 

estes têm de se alinhar com o local exato a ser impresso, para esta 

técnica faz-se recurso a uma tinta ou um verniz que não incorpora 

na folha, apenas se mantem na superfície.

Estampagem a quente

O processo de estampagem a quente, recorre à utilização de uma 

prensa, um molde aquecido onde está a forma que se pretende 

imprimir – tipo um carimbo –, uma folha colorida – da cor que se 

pretende imprimir – e o suporte a ser impresso. Mecanicamente 

o molde é pressionado de encontro ao local a ser impresso, sendo 

que entre eles se coloca a folha colorida. Esta técnica permite co-

lorir qualquer tipo de papel mesmo as cores mais escuras, devido 

a ser uma técnica 100% opaca. A estampagem a quente possibilita 

a impressão de branco sobre preto e ainda cores metalizadas, e 

com um brilho que não se consegue obter com as impressões tra-

dicionais.

Verniz

O verniz é um material incolor que pode ser aplicado localmente, 

ou no geral do material já impresso. O verniz possibilita a criação 

de texturas tácteis e de efeitos visuais, criando um maior dinamis-

mo ao projeto gráfico.

Existem três variantes de vernizes utilizados para este tipo de 

trabalhos. O verniz de máquina, que é aplicado pela máquina de 

offset, solução mais económica no entanto tende a amarelecer 

com o passar do tempo. O verniz de alto brilho, por norma utilizado 

nas capas de livros, é de custo elevado e em muitos casos a plasti-

ficação permite um efeito idêntico. E por fim, o verniz ultravioleta 
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(UV), utiliza-se normalmente para envernizar locais específicos e 

de formas mais complexas, tem a particularidade de oferecer um 

efeito brilhante ou mate, ficando à escolha do designer.

Plastificação

A principal função da plastificação é prolongar a duração do im-

presso, por norma utiliza-se esta camada nas capas dos livros de 

modo a serem mais duradouras.

Devido à sua aplicação, mediante o uso do calor e da pressão, 

torna-se incompatível aplicar sobre a estampagem a quente, visto 

ser uma técnica que elimina e destrói o resultado obtido com ou-

tras técnicas (Villas-Boas, 2008).

A plastificação mostra a vantagem sobre o verniz, relativamen-

te às fibras do papel, visto a plastificação proteger e impossibilitar 

que o papel se parta, enquanto que o verniz mantem essa fragili-

dade (Barbosa, 2009).

Haslam (2007) no seu livro, refere um processo em todo idênti-

co à plastificação, desde a aplicação até às limitações, difere ape-

nas no material aplicado, neste caso utiliza o polipropileno bionen-

tado (BOPP) sendo que a este processo denomina-se de laminação.

Encadernação

A encadernação é o último passo na conceção de um livro, após a 

encadernação pode-se dizer que já se tem um livro. A escolha do 

método de encadernação pode afetar a durabilidade, a flexibilida-

de e o manuseamento do livro final.

a) Encadernação por agrafo

Este tipo de encadernação é rápida, de baixo custo, e ideal 

para um baixo número de páginas. Apresenta a possibilidade de se 

agrafar na lombada ou lateralmente perto da lombada. É uma téc-

nica pouco utilizada em livros, pois com o uso é uma encadernação 

que se estraga facilmente, acabando para rasgar as páginas junto 
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aos agrafos. A encadernação por agrafo utiliza-se correntemente 

em publicações periódicas, como revistas e alguns jornais.

b) Encadernação com costura

A encadernação com costura é o processo mais utilizado nos 

livros, por ser o mais duradouro. Cada caderno é costurado na do-

bra da lombada e estas são unidas com cola entre si, seguidamente 

são coladas à capa.

A costura, tal como no caso dos agrafos, pode ser cosida ao 

centro sobre a dobra ou lateralmente a milímetros da dobra, esta 

aplica-se a casos em que se pretende uma publicação mais forte 

(Baer, 2009).

No entanto no caso de serem muitas páginas, por vezes, os 

livros encadernados por este processo, mostram alguma dificul-

dade na passagem e na abertura das páginas, e pelo que podem 

comprometer a estabilidade necessária para a escrita e pintura pe-

didos nos exercícios, como é o caso dos livros infantis e escolares.

c) Encadernação sem costura

A encadernação mecânica corresponde às encadernações que 

utilizam encaixes metálicos ou de plástico, para unir as folhas e que 

trespassam as folhas através de furos fechando assim a lombada.

Ao se utilizar esta técnica deve-se ter em conta o local onde irão 

ficar as perfurações, para que o conteúdo não fique comprometido.

A grandiosa vantagem desta encadernação é a possibilidade 

de abertura total das páginas, no entanto também as torna mais 

frágeis ao seu manuseamento.

d) Auto encadernação

Existem algumas publicações que se encadernam somente 

com o recurso a dobragens. É um sistema lúdico, contudo exige 

que o projeto se limite à dimensão das folhas de impressão.
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Fig 10. Tipos de Encadernações 
(Barbosa, 2009)
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3.2.3. Capa

A capa é o primeiro “chamamento” do livro, esta deve ser diferen-

ciada das demais, para que numa livraria se destaque e chame a 

atenção dos futuros leitores. Em termos de gráfica existem nor-

malmente 3 tipos de capas.

Capa de brochura

Onde se utiliza uma folha com a mesma gramagem de papel 

que o miolo do livro. Para se formular uma capa, por norma é colo-

cada sobre o miolo e cortada ao mesmo tamanho.

Capa dura

É a capa mais resistente ideal para livros de maior manipulação 

e/ou livros de luxo. Normalmente, tem como base o cartão, sendo 

revestida por um infindável número de materiais, desde o tecido 

ao plástico. Por norma é maior que o miolo, e portanto têm de se 

considerar as margens ao elaborar a capa para este tipo de enca-

dernação.

Capa mole

É tradicionalmente de cartolina ou de um papel com grama-

gem superior à das páginas do livro e também ela cortada ao ta-

manho do miolo. É uma capa utilizada regularmente, por ser de 

baixo custo, em livros de leitura bem como nos manuais escolares.



63

Ana Rita Grade | Dissertação | Mestrado em Design de Comunicação

3.3. O Livro e o Design Editorial Infantil

3.3.1. Contextualização

Os livros infantis existem há relativamente pouco tempo, quan-

do comparado com o inicio da publicação de livros. Este facto é 

compreensível, visto a infância tal como a entendemos hoje em 

dia, só se ter começado a definir após o séc. XVII (Ariés, 1981 apud 

Crenzel, Nojima, Brito, 2008).

Os livros infantis cujas publicações remontam ao séc. XVIII, apre-

sentam histórias que originalmente foram escritas e publicadas 

para adultos, como por exemplo as Fábulas de La Fontaine, publi-

cadas em 1668 e 1694 (Lajolo, Zilberman, 2006). 

Nesta época as publicações dedicadas ao pequeno público 

eram essencialmente caracterizadas pelos contos de fadas. Segun-

do Lago (2005) as crianças sentiam-se atraídas pelos Chapbooks, 

que primavam por ser livros, em que os contos de fada e as lendas 

eram contados de uma forma mais simplificada e simultaneamen-

te ilustrada com xilogravuras. 

No séc. XIX na Alemanha, os irmãos Grimm iniciaram a adap-

tação de contos folclóricos populares, criando-se histórias emble-

máticas como “A Bela Adormecida” e a “Branca de Neve e os 7 

Anões”. É neste século que também surgem outras grandes obras 

como a “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Corel em 1863 (La-

jolo, Zilberman, 2006). Ficando assim consolidada a literatura in-

fantil na Europa, aumentando largamente a cada ano a quantidade 

de produção e exportação destas histórias para todo o mundo.

No início do século XX, surge Beatrix Potter, que inova no mun-

do da literatura infantil ao associar personagens animais a com-

portamentos humanos. A nível do design da publicação, Beatrix 

inovou pela preocupação com o formato e manuseio do livro 

quando utilizados pelas crianças (Blacke, 2003).
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Historicamente os significados e a mensagem dos livros também 

se têm alterado. Inicialmente os livros infantis tinham somente a 

intenção pedagógica, as histórias infantis eram um método de en-

sino recheado de valores morais (Martis et al, 2004). A partir da 

década de 70, do século XX, testemunha-se uma mudança temá-

tica, sustentando-se agora no desenvolvimento do pensamento 

critico, valorizando a criatividade, a independência e os estados 

emocionais.
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3.3.2. O Livro Infantil

O que são então os livros infantis? Para Lins (2002) são essencial-

mente um projeto gráfico, um conjunto de interpretações textuais 

que recorrem aos vários recursos das artes gráficas, bem como às 

várias técnicas de ilustração. Por sua vez Arizpe e Styles em 2003, 

afirmaram que para eles, o livro infantil faz mais do que uma pon-

te entre a palavra e a imagem verbal - imagem construída pela 

imaginação através da descrição verbal -, e que atualmente con-

segue atingir uma “linguagem híbrida” que relaciona fortemente 

a imagem com o texto, tornando-se nestas publicações interde-

pendentes.

Os livros infantis têm a capacidade de desenvolver na criança a 

interação, a criatividade e a expressividade das suas ideias. Con-

seguem por norma, reforçar os valores da conduta humana, bem 

como, motivar o sentido crítico e reforçar o aumento do conheci-

mento, do seu vocabulário e da interpretação das mensagens.

Este tipo de publicações são caracterizadas por vários factores 

inconfundíveis, tornando-se uma peça de fácil reconhecimento 

dentro do seu género, particularmente devido ao jogo de imagens 

e de suportes. Segundo Heller (1994) o maior ganho do mundo edi-

torial infantil está exatamente na diversidade das publicações que 

atualmente abrangem eximias produções e acabamentos gráficos.

Lins (2004) subdividiu o livro infantil em duas categorias: os li-

vros para crianças que não dominam a leitura, que por regra geral, 

recorrem ao uso de muitas cores, são de maiores dimensões, com 

muitas imagens e pouco texto; e os livros para crianças que já sa-

bem ler, tendencialmente os livros vão diminuindo de tamanho, 

racionalizando-se a quantidade de imagens e incrementando-se a 

massa de texto. Com o passar dos anos e a consequente evolução 

dos livros para cada faixa etária, os livros deixam de ser uma fonte 

de prazer, bem como passam a ser escassos no dia a dia da criança. 

Isto deve-se ao facto de no início os livros serem vistos como um 

brinquedo, uma diversão, mas com a entrada da criança na escola 

e as alterações formais que os livros sofrem, deixa de ser um obje-

to prazeroso e passa a ser uma obrigação (Rodrigues, 2009b).  
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[A comunicação visual do livro] aumenta sua quantidade 

de informação e as possibilidades de leitura, aumentando 

o interesse e, consequentemente, o consumo de livros de 

uma maneira geral (Lins, 2005, p.47).

Centrar-se-á a nossa investigação na primeira categoria devido ao 

nosso público alvo, no entanto não ignorando o segundo grupo, 

referindo-o sempre que se mostre necessário.

Estruturalmente e conceptualmente, o livro infantil atual, ba-

seia-se em várias tipologias. A nível da imagem, recorre a um vasto 

tipo de ilustrações, das mais reais às mais figurativas, ultrapassan-

do os limites da capa e expandindo-se para o interior do livro (Lins, 

2004). Estas ilustrações recorrem também a um cromatismo di-

versificado, com a finalidade de captar mais atenções. A fotografia 

é também utilizada para passar a mensagem, principalmente em 

livros “faz tu mesmo” que mostram a necessidade de reproduzir 

a realidade, no entanto para as crianças do ensino pré-escolar o 

recurso à fotografia deve ser evitado por ser pouco apelativo.

A estrutura do manual enquanto suporte admite diferentes for-

matos de páginas, desde os geométricos regulares até à adaptação 

da forma à ilustração do conteúdo. Em termos de envergaduras, 

também detêm uma grande disparidade de formatos iniciando-se 

nas medidas mais pequenas como o tamanho de bolso até ao for-

mato do atlas, no fundo até onde a criatividade do designer o levar. 

O suporte a nível físico varia também nos materiais, havendo publi-

cações desde o plástico, tecido até ao mais comum que é o papel.

A complementar a composição do esquema pictórico surge 

constantemente a tipografia. Nestas publicações, a tipografia tem 

um impacto tão vasto quanto vasto é o número de fontes tipográ-

ficas existentes. Mas esta diversidade tem de ter algum controlo, 

quando as publicações são dedicadas à fase de aprendizagem da 

leitura. Este controlo não deve sucumbir à criatividade do desig-

ner, somente se deve controlar e colocar uma tipografia “fácil de 

seguir” (Heller, Guarnaccia, 1994).

O texto existente nos livros deve ser escrito com um vocabulá-

rio simplificado, de preferência com referência a situações do quo-

tidiano da vida da criança, bem como, evitar as descrições longas, 
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dar preferência às imagens que comuniquem ao máximo a mensa-

gem que se pretende passar.

O uso de diversificados materiais em livros infantis, faz com 

que este modelo de publicações ultrapasse a bidimensionalidade, 

normalmente através de criações utilizando as técnicas pop-up’s. 

Atualmente, o valor do livro infantil, mais do que na constituição 

da página, está no seu aspeto tridimensional, pois o livro é um ob-

jeto e não deve ser planeado como se se tratasse de algo a duas 

dimensões (Coelho, 2005).

Como produto industrial, o livro infantil está sujeito a im-

posições técnicas e pedagógicas, é resultado de um traba-

lho artístico e cooperativo e, como tal, tem que responder 

aos anseios estéticos de todas as partes envolvidas, além 

de atender às expectativas emocionais e psicológicas do 

público - leitor que escapam da teoria e de toda a meto-

dologia de trabalho (Lins, 2004, p.38).

As publicações infantis, para atingirem com sucesso os tais “an-

seios estéticos”, necessitam do auxílio do design gráfico. O design 

gráfico, tem nos livros infantis um local de expansão e inovação, 

pois o designer não constrói meramente uma página colocando 

imagens e textos, o designer cria uma composição, orientada pelo 

sentido estético, onde a total compreensão da narrativa recai na 

disposição do texto e da imagem, tal como afirmou Coelho (2005). 

O designer deve então ter sempre em vista o objetivo de fazer pas-

sar a mensagem consoante o seu público alvo e, no caso das crian-

ças, a imagem é o melhor meio de a veicular.

The work of a book designer differs essentially from that 

of a graphic artist. While the latter is constantly searching 

for new means of expression, driven at the very least by 

his desire for a ‘personal style’, a book designer has to be 

the loyal and tactful servant of the written word (Tschi-

chold, 1991, p.8).
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Em qualquer publicação o aspeto gráfico e visual é o factor mais 

apelativo quando existe o primeiro contacto com o livro, conse-

guindo-se assim atingir o primeiro dos três objetivos do designer 

gráfico, enumerados por Rodrigues (2009a). O segundo objetivo 

consiste em provocar a intenção de se adquirir o livro, e finalmente 

a promoção da leitura do seu conteúdo. É necessário estes factores 

estarem presentes, pois o modelo de comunicação que é o livro, 

exige atenção e concentração para a compreensão da mensagem.

Esta captação de atenção das crianças difere da dos adultos, 

elas necessitam de uma paginação leve, entusiasmante e original, 

para se motivarem a permanecerem mais tempo a interagir com 

o livro e dessa interação a criança poderá extrair o maior nível de 

aprendizagem que conseguir (Rodrigues, 2009b). O designer deve 

sempre tentar que o desinteresse pela temática exposta, prove-

nha de um desinteresse pessoal da criança e nunca da publicação 

por ele criada, pois é a perceção que tem do livro que leva a crian-

ça a relacionar-se com o mesmo.

Na situação de ter de desenvolver um livro escolar, o desig-

ner deve aplicar as técnicas dos demais livros infantis aos livros 

escolares, a fim de se conseguir assegurar um maior interesse e 

dedicação perante o tema leccionado. É na fase do pré-escolar 

que ocorre a aproximação total ao objeto designado de livro, e se 

essa aproximação não for controlada e satisfatória para a criança, 

poderá levar a um afastamento total do livro e esse afastamento 

poderá ser irrecuperável (Munari, 2008).

Portanto, quando se “constroem” livros onde a sua principal 

finalidade é serem utilizados em ambiente escolar, há que ter pre-

sente que este espaço é o local onde ocorre um elevado número 

de momentos de aprendizagem, onde a criança se desenvolve e 

constrói o seu conhecimento, que por norma é “alimentado” pelo 

educador, mas também pelo convívio entre as crianças e o meio 

envolvente. Rodrigues (2009a), afirma que o educador fomenta 

o relacionamento com o livro, tornando-o num objeto de apoio 

fundamental no processo de aquisição de conhecimentos. Con-

sequentemente as publicações infantis inseridas no meio escolar 

são, para a criança, uma referência. 
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Devido a este facto, mas também por o livro ter uma cono-

tação social de sabedoria e fidelidade na mensagem a transmitir 

– que poucos objetos da nossa sociedade o têm – o livro torna-se 

um objeto de apoio fundamental, no processo de aquisição de co-

nhecimento de uma criança. Rodrigues (2009a), afirma que estas 

publicações infantis são para as crianças uma referência na procu-

ra de sensações.

Ao considerar estas afirmações, remete-se para a necessida-

de de os livros infantis pedagógicos deverem ser precisos na in-

formação a transmitir e simultaneamente apelativos, de forma a 

captarem a atenção. A captação da atenção pode ser conseguida 

através do estímulo dos vários sentidos, sendo que no processo de 

aprendizagem, o tacto é o primeiro sentido a desencadear efeitos 

positivos na criança (Dondis, 1991). A interatividade é então uma 

grande fórmula de sucesso, pois quando bem desenvolvida pro-

move o estímulo dos vários sentidos simultaneamente.

A visão é o sentido que mais influencia o ser humano e prin-

cipalmente as crianças, conseguindo levá-las a interagir com te-

máticas que até então não lhes despertaram interesse. Nos livros 

infantis, o estímulo da visão está intimamente relacionado com a 

imagem, seja ilustrada ou fotografada. A criança quando estimula-

da no seu sentido visual, demonstra uma capacidade superior na 

leitura das narrativas enfatizadas pelas ilustrações, demonstrando 

uma capacidade de contextualizar as imagens no campo literal, 

visual e metafórico. Perante as ilustrações, as crianças percebem 

diversos pontos de vista, compreendem a mensagem, as emoções 

e os temperamentos e, arranjam ainda forma de relacionar as suas 

dúvidas pessoais e quotidianas, com o que estão a observar nos 

livros infantis (Coelho, 2005). É através desta relação, e sabendo 

que hoje em dia a comunicação visual de uma criança é excessiva-

mente vasta e rica, que as crianças têm demonstrado um elevado 

desinteresse e desapego a ilustrações excessivamente literais ou 

unicamente ornamentais e decorativas (Lins, 2004).

Coutinho e Freire (2006) relativamente ao tipo de ilustração, 

afirmaram que a imagem atualmente, não é considerada decorati-

va, mas sim ilustrativa sendo vista como apoio e complemento do 

texto escrito. Na sua publicação, Coutinho e Freire (2006), defen-
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dem que perante os livros ilustrados, a criança aumenta o seu nível 

de perceção e de apreensão dos conteúdos. 

Há ainda a destacar que vários autores de referência defende-

ram o apoio e a necessidade da ilustração nos livros infantis. Entre 

os autores encontra-se, Nodelman (1988) que afirma que a criança 

compreende melhor e mais facilmente a mensagem em imagem 

do que em texto, pois para Nodelman (1988), a tensão existente 

na descodificação da imagem, é inferior à da descodificação da 

mensagem escrita e até mesmo falada. Camargo (1995), por sua 

vez, disse que para além de ornar e elucidar o texto, a imagem 

pode representar um enumerado de situações, onde se destaca a 

enfatização da sua configuração, mediatizar o suporte do livro ou 

a linguagem visual.
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3.3.2.1.  Factores de Interesse

O interesse despertado numa criança quando esta vê um livro, 

nem sempre coincide com o interesse que um adulto tem quan-

do vê o mesmo livro. Como Lins (2004) afirmou que muitas vezes 

as crianças são excluídas dos processos metodológicos, que visam 

resultar em produtos direcionados unicamente para as crianças. 

Sabendo isto Schliebe-lippert & Beinlich em 1987, fizeram um es-

tudo com crianças para saber o que lhes captava a atenção nos 

livros infantis (Bambenger, 1991):

O sentir-se capaz de dominar o livro sozinho, mas nunca se 

sentir sozinho;

O tema do livro tem de corresponder aos interesses pessoais 

da criança leitora;

O texto existente nos livros deve ser claro, coerente e 

emocionante de forma a cativar o interesse;

Perante um livro, a criança sente-se a fugir da monotonia e 

consegue libertar-se do seu dia-a-dia;

Prazer em serem e “viverem” o mesmo que as personagens 

apresentadas nos livros;

Prazer em ler ou ouvir histórias de fantasias, especial gosto na 

recriação dos “poderes” das personagem.

Analisando estes pontos, pode-se levar em consideração que os 

factores de interesse vão desde o domínio do livro à ideia de fan-

tástico que emana do que está escrito ou comunicado na história.

No entanto este estudo não relacionou nem aferiu se o factor 

de interesse ajudava ou prejudicava a aprendizagem e o aumento 

de conhecimento.
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3.3.2. O Livro / Manual Interativo

O livro interativo prima por ser um livro que exige a participação 

do leitor, onde a criança poderá experimentar conteúdos, as for-

mas, sons, novos limites, diferentes disposições, texturas e fun-

ções, ampliando assim as suas experiências e as perspectivas do 

imaginário. Tal como Paiva (2010) afirmou, a poética visual é o 

ponto forte deste género de livros. 

Brougère (2004) afirmou que a criança perante um livro intera-

tivo, enquadra-o no contexto da brincadeira, pois ela manipula-o 

através de uma vasta multiplicidade de objetos, ao mesmo tempo 

que vai adquirindo valores culturais e sociais. Ou seja, nestes ca-

sos, os livros interativos fazem a ligação entre o nível cultural e o 

mundo da diversão.

O mesmo autor afirma que o lúdico dentro de um livro susten-

ta a imaginação – um livro só por si não é lúdico – somente com 

a metodologia que a criança utilizar para com livro é que este se 

tornará ou não interativo. Afirma ainda que as informações que 

estão no livro devem requerer alguma descodificação por parte 

da criança, garantindo assim que o livro em causa motiva alguma 

interatividade. 

Por sua vez Munari (2007) expõe que na infância, a utilização 

do lúdico como factor indutor de conhecimento e memorização, 

resulta numa estimulação da criatividade e da fantasia do imaginá-

rio infantil. A interatividade permite que as crianças intervenham 

e coloquem em ação a sua imaginação e destreza para resolver 

cada situação, conseguindo posteriormente transpor para o seu 

dia a dia.

A interação motiva na criança um alto nível de interesse, pois 

provoca, estimula e mobiliza as suas energias e atenção ao ma-

nipular o objeto. Perante a manipulação do livro acresce ainda a 

concentração e a captação da atenção (Perrot, 1987).

Perrot (1987) iguala ainda o livro interativo ao brinquedo, pois 

para o autor este tipo de livros motiva na criança o mesmo en-

cantamento alcançado pelos brinquedos. Atinge-se este encanta-

mento através das cores, ilustrações  e o jogo das formas que per-

mitem que a criança se torne um explorador dentro do seu livro. 
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O livro interativo tem ainda a capacidade de relaxar e descon-

trair a criança durante o processo de leitura, simultaneamente 

joga com a expectativa e curiosidade do pequeno leitor, pois cria 

situações em que revela ou omite parte da mensagem. Este caso 

desenvolve e treina as crianças para situações de ansiedade, mas 

também de felicidade, que se concretiza sempre que se revela 

uma surpresa (Perrot, 1987).

A atração a este tipo de livros é tal, que por norma as crianças 

tendem a se sentir motivadas, a abrir e fechar o livro, para tentar 

reler e conseguir fazer novas descobertas (Perrot, 1987).
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1. Funcionamento do Olho

Os olhos são os principais responsáveis pela interação dos indiví-

duos visuais com o mundo. Sendo a visão responsável por 80% da 

informação recebida pelo cérebro humano, visto ser através do 

olhar que se reconhecem os rostos das pessoas, se acompanham 

os movimentos ou se percecionam as cores dos objetos que des-

pertam a atenção. Mas para que estas ações aconteçam é neces-

sário um elevado número de processos intrínsecos ao olhar, que se 

interconectam com o cérebro, não sendo apenas uma ação/reação 

ao estímulos visionados.

 O funcionamento dos olhos resulta numa relação complexa 

entre músculos e nervos, ou seja é influenciada pela estrutura ana-

tómica do olho humano. Relativamente à visualização das cores, 

o visionamento provem da triangulação entre a fonte de luz, os 

objetos e o sistema visual humano. 

O Olho 

e as Cores

iv | 

Fig 11. Constituintes do Olho 
(Grade, 2013)

(…) The relative luminous efficiency 

of the eye is altered and colour 

matching is abnormal. Abnormal 

colour matching results in colour 

confusions: some colours which look 

different to colour normals look 

same to people with defecte colour 

vision (Birch, 2001, p.21)9.

9 TL – A eficiência da luminosidade 

relativa do olho é alterada e a 

combinação de cores é anormal. Uma 

anormal correspondência das cores 

resulta numa confusão de cores: 

algumas cores que parecem diferentes 

para pessoas de visão normal, 

parecem iguais para pessoas com 

daltonismo.



75

Ana Rita Grade | Dissertação | Mestrado em Design de Comunicação

Estruturalmente o olho assemelha-se a uma máquina fotográfica, 

ou seja, tem um sistema de lentes correspondente à córnea e ao 

cristalino, um sistema de abertura – a íris e a pupila –, e um rolo 

fotográfico a retina. Em analogia à maquina fotográfica a pupila 

é então responsável pela quantidade de luz admitida a entrar no 

olho, a córnea e o cristalino responsáveis pela focagem do objeto 

– quando se observa um objeto perto ou longe –, estas “ferramen-

tas” funcionam em conjunto para que observemos com a melhor 

definição. A retina, que representa a parte mais exterior do olho, 

retém a imagem e através dos nervos óticos passa essa mesma 

informação para o cérebro que descodifica.

Segundo Carvalho (2006) a luz incide na córnea, trespassa a íris, 

que controla o tamanho da pupila, e segue para a parte interior do 

olho. A luz vai incidir no cristalino, que tem a função de lente e 

focaliza os raios incidentes sobre a retina, ficando assim formada 

a imagem visualmente.  A retina é a película que reveste os limites 

internos do globo ocular e possui células fotossensíveis que rece-

bem os estímulos luminosos, transformam em estímulos elétricos 

e que posteriormente seguem pelo nervo ótico até ao cérebro. 

A córnea corresponde a uma superfície transparente, na zona 

frontal do olho, é dos elementos fundamentais para a formação 

correta da imagem, sendo responsável pela formação de uma ima-

gem nítida na retina.

A íris é contráctil e situa-se ao redor da pupila, tem uma aber-

tura central que aumenta e diminui consoante a quantidade de luz 

a que o olho é exposto. Com este sistema, a íris define a quantida-

de de luz que a retina irá receber.

Fig 12. Constituintes do Olho - 
interior (Grade, 2013)
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O cristalino funciona como uma lente, que tem a capacidade 

de aumentar o grau de focagem do que se está a ver. O cristali-

no absorve e dispersa energia dos comprimentos de onda curtos. 

Com o envelhecimento do cristalino, este aumenta o nível de ab-

sorção e de dispersão de energia.

A retina situa-se no globo ocular junto à camada interna, onde 

se encontram os elementos que processam e definem as cores, 

a retina é também a responsável pela visão (Guimarães, 2000). A 

retina tem 5 camadas de células, na primeira encontram-se os dois 

tipos de fotorecetores – os bastonetes e os cones – que são sensí-

veis à luz e às cores respetivas, e que se encontram agrupados para 

filtrarem os diversos tipos de luz. 

Os bastonetes correspondem a cerca de 120 milhões de células, 

que são sensíveis à luz acromática, ou seja, captam apenas a lumi-

nosidade da cor. Permitem também uma visão de baixa resolução 

mas com uma elevada sensibilidade. Estas células são responsá-

veis também pela visão noturna e pela visão periférica (Marieb, 

2007 e Guimarães, 2000).

Os cones também são células – cerca de 8 milhões – mas ao 

invés dos bastonetes estes são sensíveis à luz cromática, ou seja, 

responsáveis pela visão diurna. Os cones funcionam como filtros 

para os diferentes comprimentos de onda, também denominado 

como o espectro luminoso visível pelo olho humano.

Fig 13. Constituintes da Retina - 
Bastonetes e Cones (Grade, 2013)
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Os cones dividem-se em três tipos: os S ou C (short ou curtas) sen-

síveis aos comprimentos de onda curtos com o pico de sensibilida-

de nos 440 nm, são referidas pela cor violeta ou azul. Os M (middle 

ou médias) correspondentes aos comprimentos de onda médio, 

com a sensibilidade máxima nos 540 nm, são referidas pela cor 

verde mas são visualizados como verde-amarelo. Os L (large ou 

longas) sensíveis aos comprimentos de onda longos, com a maior 

sensibilidade de 570 nm, referidas pela cor vermelha e perceciona-

do como laranja (Wandell, 1995; Sekuler, Blake, 1990). Gonçalves 

em 2004, apresentou a proporção da quantidade de tipos de co-

nes, ou seja por cada cone tipo S ou C, existem 3 M e 6 L.

O nervo ótico é exclusivamente sensitivo e vai emitindo para o cé-

rebro as sensações que o olho vislumbra, através das respostas 

dadas pelos três tipos de cones. Esses três “valores” – denomi-

nados de tri-estimulos – unidos são os responsáveis pela cor que 

visualizamos (Young, 1802). Este é o ultimo estágio do processo 

visual da retina.

Fig 14. Espectro Eletromagnético  
Visível (Grade, 2013)

Fig 15. Sensibilidade dos cones 
em função dos comprimentos 
de onda (Grade, 2013)
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2. Daltonismo

O daltonismo pode ser definido como a incapacidade de perce-

cionar e diferenciar visualmente a totalidade ou parcialidade das 

cores, proveniente da ausência ou anomalia de um grupo de co-

nes sensíveis aos três comprimentos de onda (S, M e L). Embora 

não seja considerado uma deficiência física significativa, dificulta e 

impossibilita diversos desempenhos profissionais e atividades do 

quotidiano.

Esta deficiência foi descoberta pelo físico e químico inglês Jonh 

Dalton, em 1798. Dalton detinha esta incapacidade e conseguiu 

descrevê-la. Posteriormente e de forma a homenageá-lo, a doença 

recebeu o seu nome.

Uns anos mais tarde, em 1801, Thomas Young propõe a teoria 

tricromática, neste caso ele defendia que o olho humano tinha três 

recetores, um para cada cor primária da luz (um verde, um ver-

melho e um azul). Para Young as restantes cores, ocorriam a nível 

cerebral, através da combinação dessas três cores.

No século XIX, surge o filósofo Hermann Von Helmholtz, com-

plementando o que havia sido dito por Young, relativamente ao 

tricromátismo, estrutura a teoria sobre o funcionamento orgânico 

do daltonismo (Young, 1802).

Após Young e Helmholtz, surge James Maxwell que demonstra 

como é que as três cores, conseguem formar as restantes, e si-
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multaneamente apresenta uma explicação para esta incapacidade 

visual, ficando assim confirmadas as teorias anteriormente men-

cionadas (Maxwell, 1855).

A teoria tricromática parte do processo de funcionamento do olho 

(referido anteriormente) mais propriamente das células existentes 

na retina, os cones. Como já se referiu, cada cone é sensível a um 

determinado comprimento de onda e existem três tipos diferentes 

de cones, um correspondente ao vermelho, outro ao verde e outro 

ao azul – denominadas as cores “primárias” da visão. Estes cones 

diferem entre si pela capacidade de possuir fotopigmentos que 

são sensíveis aos diferentes comprimentos de onda. 

A cor que nós vemos, depende sempre do cone que é estimu-

lado, por exemplo, se vemos uma peça verde, apenas os cones 

verdes são “ativados” e responsabilizados por enviar esse sinal ao 

cérebro. No entanto existem perturbações relativamente ao fun-

cionamento dos cones, sendo passível de ocorrer uma diminuição 

dos pigmentos existentes nos fotorecetores, resultando na incapa-

cidade de absorver as informações da cor exposta.

São então os cones responsáveis pela perceção que temos das 

cores, se estes não funcionarem corretamente devido à ausência 

ou anomalia dos fotopigmentos, cientificamente denominamos de 

discromatopsia ou discromopsia (correntemente denominado de 

daltonismo), que consoante a sua origem poderão ser classificadas 

como congénitas – de origem genética – ou adquiridas – prove-

niente de lesões oculares ou neurológicas.
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2.1. Tipos de Daltonismo

A discromatopsia não se restringe a um único defeito nos cones 

da retina, existem sim diversas alterações que resultam em visu-

alizações de cores diferentes. Considera-se a existência de quatro 

grupos de discromatopsia:

Monocromata – Se estivermos perante, a existência de 

apenas um pigmento de um cone;

Acromata – Se for a ausência total de pigmentos nos cones; 

Dicromata – Se estivermos perante a total ausência de um 

pigmento de um só cone; 

Tricromata anómalo – Se estivermos perante uma anoma-

lia, que troca os pigmentos nos cones na sua ativação.

Os acromatas  e os monocromatas possuem um total acromatismo 

na visão, ou seja, veem tudo a preto, branco e cinzento, idêntico 

a um filme a preto e branco. É a variante mais rara de daltonismo.

Os dicromatas subdividem-se em três grupos e que se podem 

apresentar da seguinte forma:

Protanopia – referente à limitação de observar e reconhe-

cer a cor vermelha, havendo dificuldade em distinguir o verde, 

o amarelo e o vermelho. Total ausência do canal Protan.

Deuteranopia – impossibilidade de identificar o espectro 

verde, implicando a visão e distinção do verde, amarelo e ver-

melho. Ausência do canal Deutan.

Tritanopia –  responsável pela visão da faixa azul e amarelo 

do espectro, havendo confusão entre o azul e o verde. Resulta-

do da falha no canal Tritan.

Tetranopia – relativo à limitação das cores amarelas, so-

mente referenciado por Adura e Sabag (2007).
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A tricromancia tem duas vertentes: a tricromancia normal – cor-

respondente a pessoas com a visão normal das cores, onde os 3 

recetores funcionam corretamente –, e a tricromancia anómala 

– o individuo possui os 3 tipos de cones, mas estes não funcio-

nam da forma mais correta, ou seja, todos emitem informação ao 

cérebro mas em proporções erradas, resultando em combinações 

incorretas de cores. As anómalas subdividem-se também em três 

categorias, idênticas aos dicromatas:

Protanomalia – Mutação no pigmento Protan, resultando 

numa baixa sensibilidade à cor vermelha, havendo ainda um 

escurecimento das cores do espectro correspondente, poden-

do existir alguma confusão entre o vermelho e o preto.

Deuteranomalia – Mutação no pigmento Deutan, conferin-

do uma fraca sensibilidade às tonalidades esverdeadas.

Tritanomalia – Mutação no pigmento Tritan, menor sensi-

bilidade na gama dos azuis e dos amarelos.

Em suma e a título de exemplo mais explicativo, uma pessoa do-

tada da visão regular para as cores, quando presente aos três fei-

xes de luz – uma azul, uma vermelha e outra verde –  consegue 

identificá-los e se os três feixes luminosos estiverem presentes e 

em igual intensidade a pessoa verá uma luz branca. No caso dos 

tricromatas anómalos, estes necessitam de que exista um dos fei-

xes de luz mais intenso e os outros consequentemente mais fracos, 

para conseguirem atingir a cor branca. Sendo dicromatas, para ve-

rem a luz branca, necessitam apenas de dois dos três feixes de luz. 

No caso dos acromatas e monocromatas eles não necessitam de 

nenhuma combinação, basta um feixe de luz para conseguirem ver 

a luz branca.

Embora existam vários tipos de discromatopsia, o que estas 

pessoas vêm não é sempre igual, ou seja, os portadores de um 

tipo de daltonismo não veem exatamente o mesmo, pois existem 

vários graus de severidade de daltonismo. Sendo então possível 

dividir em três graus o leve, o moderado (médio) e o grave. Devido 

a esta variação e com a existência do grau leve, é que se torna pos-
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sível existirem pessoas daltónicas que só tardiamente descobrem 

serem portadores desta enfermidade.

Segundo Sato (2002) equipara os graus de severidade aos tipos 

de daltonismo. Assim, o grau leve e moderado ocorre aos tricro-

matas anómalos, correspondente aos tipos de daltonismo com o 

sufixo de “omalia”, e os casos graves ocorrem aos dicromatas, com 

o sufixo “opia”.

Tipos de 
Discromatopsia

Incidência (%)

Homens Mulheres

Monocromacia 0,003 0,00001

Dicromacia 2,001 0,031

Protanopia 1 0,02

Deuteranopia 1 0,01

Tritanopia 0,001 0,001

Tricromacia Anómala 6,501 0,431

Protanomalia 1,5 0,03

Deuteranomalia 5 0,40

Tritanomalia 0,001 0,001

Relativamente à incidência da discromatopsia foi investigado e for-

mulado a tabela 2. Sendo possível aferir que a maioria das lesões 

depende dos cones responsáveis pela visão das cores verde e ver-

melha. A baixa taxa representativa das mulheres, tem justificação 

genética e será apresentada no próximo ponto.

Tab 2.  Incidência dos tipos de 
discromatopsia (Adaptado de 
Bruni e Cruz, 2006) (Grade, 2013)
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2.2. Causas

As causas que levam a que uma pessoa seja portadora de uma 

discromatopsia prendem-se geralmente com factores genéticos, 

mas também é possível de surgir na sequência de lesões oculares 

ou neurológicas.

A nível de genética sabe-se que o daltonismo está presente 

numa disformidade do cromossoma X, mais especificamente no 

locus Xq28. 

Ao ser no cromossoma X, acaba por afetar mais os homens que 

as mulheres, pois o homem é só portador de um cromossoma X e 

um Y enquanto a mulher detém dois cromossomas X, isto resulta 

na possibilidade da mulher poder ter apenas um cromossoma X 

afetado e assim ser portadora mas não daltónica. Tendo em vista a 

visão das cores a mulher pode ser considerada homozigota – XDXD 

(visão normal) e XdXd (visão daltónica) – ou heterozigota – XDXd 

(visão normal - portadora). No caso dos homens são sempre hemi-

sigóticos – XDY (visão normal) e XdY (visão daltónica).

A transmissão de pais para filhos funciona da seguinte forma: 

o homem transmite o gene a todas as filhas e não transmite a ne-

nhum filho. Enquanto que a mulher pode passar aos filhos e às 

filhas, sendo que a probabilidade de acontecer ronda os 50%.

 

Pai Mãe
Visão 

Normal
Daltónico

Visão 
Normal

Portadora Daltónica

Filho/Filha 
Visão Normal

X  X
[ou] Com 50% de 

Probabilidade
 

Filha Visão 
Normal

 X X
[ou] Com 50% de 

Probabilidade
 

Filha Portadora

 X X
[ou] Com 50% de 

Probabilidade
 

X   
Com 50% de 

Probabilidade
[ou] X

Filho Daltónico

X   
Com 50% de 

Probabilidade
[ou] X

 X  
Com 50% de 

Probabilidade
[ou] X

Filha Daltónica  X  
 Com 50% de 
Probabilidade

[ou] X

Tab 3.  Trasmissão genética 
daltonismo (Grade, 2013)
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Para ser daltónico é então necessário que a mãe seja daltónica ou 

portadora de um dos seus cromossomas. Se a mãe for daltónica, 

todos os filhos serão também daltónicos, no caso do pai também 

ser daltónico, então toda a família será também daltónica. 

O caso da discromatopsia adquirida surge na sequência de algu-

mas doenças ou ingestões de substâncias químicas. Estes casos 

afetam o foro ocular, provocando alterações nos filtros dos pré-

-recetores – reduzindo a sensibilidade dos fotopigmentos para as 

cores – e alterando o processamento dos recetores, dificultando o 

reconhecimento das cores.

Segundo Ventura (2008) é frequente acontecer na sequência 

de doenças como a hipertensão arterial, os diabetes e a cirrose he-

pática. O consumo de certas drogas como a cloroquina, anticonce-

cionais hormonais e hidroxicloroquina, também causam distúrbios 

na visão das cores.

No caso do daltonismo adquirido a maior incidência é nas ano-

malias correspondentes ao azul-amarelo, ao invés do verde-ver-

melho da discromatopsia congénita (Bruni e Cruz, 2006).

Congénita Adquirida

Ocorrência Inata Após o nascimento

Prevalência por género
Alta em Homens

Baixa em Mulheres
Igual em homens e 

mulheres

Tipo e severidade Estáveis Variáveis

Classificação do defeito Precisa Limitada

Manifestação
Ambos os olhos 

igualmente afetados
Diferenças entre olho 

esquerdo e direito

Acuidade visual
Acuidade inalterada 

excepto mo 
monocromatismo

Geralmente reduzida

Campo visual Normal Pode ser reduzido

Defeitos 
predominantes

Protan e Deutan Tritan

Tab 4.  Diferenças entre as 
discromatopsias congénitas e 
adquiridas (Adaptado de Bruni e 
Cruz, 2006) (Grade, 2013)
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Segundo Sato (2002) o daltonismo diverge significativamente con-

soante o grupo racial, tendo como base a população do sexo mas-

culino, aferiu que de 7% a 9% dos caucasianos são daltónicos, nos 

caso doas asiáticos representa 5% e por fim nos africanos corres-

ponde a cerca de 3% da população masculina.
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2.3. Diagnostico/Testes

O diagnóstico da discromatopsia pode ser elaborado por diversos 

testes, sendo que se verifica sempre uma margem de erro para 

com a realidade, uma vez que é possível adulterar os resultados, 

por exemplo tendo o conhecimento prévio das respostas ou se a 

iluminação do espaço não for neutra e ao incidir nas cores “reve-

lar” as soluções (Fernandes e Urbano, 2008).

Por norma são utlizados quatro tipos de testes: os Anomalos-

cópios, o American Optical Hardy-Rand-Rittler (AO-HRR), as Lãs de 

Holmagreen e o Teste de Ishihara.

2.3.1. Teste de Ishihara

O Teste de Ishihara é o teste mais conhecido e utilizado para a de-

teção da discromatopsia. Segundo Fernandes (2008) é aquele que 

apresenta melhores resultados, na avaliação dos cones do protan 

e deutan (correspondente ao vermelho e ao verde, respetivamen-

te).

O teste funciona através de 24 lâminas pseudoisocromáticas, onde 

estão presentes imagens pontilhadas de cores e tonalidades diver-

sas. As imagens escondem números que podem ser visíveis para a 

visão normal e escondidas para os daltónicos ou o inverso (tabela 

5 - diversidade de lâminas). 

Fig 16. Lâminas teste Ishihara. 
(Testing Color Vision, 2013)

Disponível em: <http://www.
testingcolorvision.com/test-
instruction.php?type=sample> 
[Consult. 5 de Agosto de 2013].
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Modelos de Lâminas Função da Lâmina

Lâmina de 
demonstração

O desenhado têm um alto contraste com o fundo. 
Sendo visível para todos.

Lâmina de 
desaparecimento

O desenho tem uma alteração de cores, dentro da 
mesma luminosidade. Os dicromatas não percebem 
a diferença. Existem também duas lâminas de 
desaparecimento que são só visíveis para daltónico, 
impercetíveis à visão normal.

Lâmina combinada

Lâminas que combinam um objeto das lâminas de 
demonstração e um das lâminas de desaparecimen-
to. Ou seja, a visão normal vê tudo e os daltónicos 
só vêm um objeto.

Lâmina de diagnostico
Lâminas com dois objetos, ambos de 
desaparecimento. Os dois objetos estão em cores 
diferentes só visíveis a alguns tipos e a severidades.

Consoante o que se vai observando, é possível aferir o tipo e o 

grau de discromatopsia em que o examinado se encontra. Para 

que as crianças pudessem elaborar este teste, foi concebido den-

tro dos mesmos parâmetros, lâminas com formas geométricas ao 

invés de números.

2.3.2. American Optical Hardy-Rand-Rittler (AO-HRR)

Este teste, tal como o anterior, recorre às pranchas pseudoisocro-

máticas de aspeto idêntico. Este teste tem a capacidade de identi-

ficar as deficiências dos tipos Deutran, Protan e Tritan, mostra-se 

também apto a distinguir a anomalia Tetartan. No entanto este 

teste não é muito fidedigno pois apresenta várias lacunas, como 

por exemplo, diagnosticar daltonismo a pessoas com visão normal 

(Bruni e Cruz, 2006).

2.3.3. Lãs de Holmagreen

Neste teste o paciente deve organizar as cores das lãs, segundo 

uma ordem pré-estabelecida, sendo fornecido o primeiro e o 

último passo. Com este teste é possível avaliar a capacidade do 

Tab 5.  Modelos de Lâminas pseu-
doisocromaticas (Adaptado de 
Bruni e Cruz, 2006) (Grade, 2013)
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examinado na diferenciação de cores e em função das respostas 

dadas é possível identificar o tipo e o grau de daltonismo.

2.3.4. Anomaloscópios

Os anomaloscópios são umas máquinas onde a pessoa que está a 

ser avaliada observa duas áreas distintas. Uma área iluminada por 

uma luz amarela e outra iluminada por uma mistura da luz verme-

lha e da luz verde.  O examinado deve então igualar a luz nos dois 

campos, mexendo na intensidade da luz dos dois campos. Ao fazer 

essa igualdade, os dicromatas não nivelam como uma pessoa de 

visão normal. É consoante os valores que utilizam para calibrar, 

que se torna possível determinar o tipo e o grau de cada individuo 

(Fernandes, 2008).

Existem vários anomaloscópios, o elaborado por Nagel é o mais 

conhecido – tendo-lhe sido atribuído o seu próprio nome –, mas se-

gundo Bruni e Cruz (2006) este aparelho não se encontra disponível 

para se comercializar, sendo então necessário adquirir aparelhos 

equivalentes como o anomaloscópio de Neitz ou o de Heidelberg.
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2.4. Limitações e Vantagens

As limitações de um daltónico prendem-se com a distinção das 

cores, que afetam as escolhas nas tarefas diárias, bem como nas 

escolhas profissionais.

Existem situações mais básicas em que é necessário ajuda de 

terceiros, como para comprar roupa e saber que se está a comprar 

na cor que se pretende ou por exemplo nas linhas do metro, saber 

que se está a deslocar na linha da cor à qual pertence o nosso 

destino. Mas existem outras situações que podem interferir com a 

integridade física do daltónico e dos que o rodeiam, por exemplo, 

a distinção das cores: num semáforo, saber quando pode avançar 

ou parar; nas praias, as bandeiras que definem a proibição ou não 

da entrada do mar; na alimentação, não conseguir distinguir se os 

alimentos já não estão no seu melhor estado de conservação, e 

quando se confeciona carne, saber se ela já está ou não bem co-

zinhada.

A nível profissional também existem alguns impedimentos, por 

exemplo, os daltónicos não podem trabalhar na área da pilotagem 

de aviões, da navegação marítima, da indústria gráfica, da arque-

ologia e da geologia, entre outras profissões que necessitem da 

exatidão das cores no seu desempenho natural. Existem outras 

profissões como a moda, a decoração e a informática que neces-

sitam das cores, mesmo não sendo impeditório de prosseguir essa 

área profissional, em certas situação verifica-se a necessidade de 

recorrer ao auxílio de terceiros.

O daltonismo não acarreta somente desvantagens, existem 

algumas vantagens, embora diminutas, mas não podemos deixar 

de as considerar. Os daltónicos são então dotados de uma maior 

capacidade de percecionar e distinguir as formas, pessoas e ani-

mais, que se encontrem camuflados na natureza; têm também 

uma visão noturna bastante mais apurada, que as pessoas de visão 

normal; comparativamente à visão normal, têm uma maior escala 

cromática na gama dos violetas; e por fim, têm uma visão mais 

aprimorada das cores que estão capacitados a ver.
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2.5. O Daltonismo e as Crianças em ambiente escolar

Cerca de uma em cada dez crianças é afetada com problemas de 

visão significativos, dentro dos quais surge o daltonismo (Sight 

Matters, 2011). 

A maioria dos educadores de infância e dos pais, não têm cons-

ciência que o seu educando pode ser daltónico e como verificou 

Suero, em 2005, quando elaborou um estudo onde foram envol-

vidos 1039 alunos do ensino pré-escolar, na maioria dos casos em 

que se confirmou o daltonismo, os pais e os educadores ficaram 

incrédulos como seria possível a criança não ver nem identificar 

as cores, e eles nunca se terem apercebido ou desconfiado. Este 

desconhecimento deve-se essencialmente a três factores: 

O primeiro, e que poderia ser facilmente detetado e corrigido, 

é o facto de na maioria das escolas e nas consultas de oftalmologia 

não se efetuarem os testes de despiste do daltonismo, provocando 

o desconhecimento sobre a existência ou inexistência do mesmo. 

Torrents (2011) confirma a necessidade do diagnóstico precoce de 

problemas visuais , pois no caso do daltonismo afetará a experiên-

cia educacional bem como a vivência quotidiana.

O segundo factor, relaciona-se com as crianças daltónicas que 

no desconhecimento da deficiência  tendem a arranjar alternativas 

para encobrir essa dificuldade, por exemplo, fazem os seus traba-

lhos utilizando os mesmos materiais que um outro colega (Blais, 

2010). Evans (2003b) descreveu um outro exemplo em que a pro-

fessora como metodologia perguntava todos os dias quais eram as 

cores das roupas que as crianças tinham vestidas, como escapa-

tória um dos alunos que era daltónico, sabendo que a educadora 

lhe iria perguntar ao chegar à escola, de manhã questionava a mãe 

qual era a cor da sua roupa para poder responder corretamente. 

As crianças tendem a agir desta forma por medo de serem mar-

cadas como diferentes, e de elas próprias não conseguirem com-

preender porque é que não identificam as cores como o restante 

grupo (Colour Blind Awareness, n.d.). 

O terceiro, que é o mais importante, é os pais assumirem que o 

facto de as crianças não aprenderem as cores deve-se a problemas 

linguísticos ou a limitações na inteligência da criança, enquanto os 
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professores por norma pensam que a criança não presta atenção 

ao que se está a ensinar ou então que não se preocupa por pintar 

um desenho com cores diferentes (Evans, 2003a). 

Os educadores devem então ficar alerta quando uma criança 

demonstra alguns destes sinais: pintar frequentemente objetos ou 

animais com cores diferentes das reais, não mostrar especial inte-

resse por pintar todo o tipo de desenhos, demonstrarem alguma 

resistência a fazerem jogos baseados na cor e desprezarem os pu-

zzles que se baseiem mais nas cores que nas formas.

Devido à maioria dos educadores de infância recorrer à cor para 

motivar e facilitar o ensino de novos conceitos, ou pelo formular 

de tarefas e atividades em que o conhecimento prévio da cor é um 

dado adquirido, reforça-se a necessidade de diagnosticar o dalto-

nismo numa idade bastante precoce, sempre que possível antes da 

entrada para o pré-escolar.

Em 2003 (Poh et al, n.d.) foi desenvolvido um estudo que, com-

provou que uma criança daltónica não diagnosticada, tem uma 

maior propensão a sentir-se desamparada e com uma baixa auto 

estima durante o seu processo evolutivo. A nível escolar esta situ-

ação, tende a afetar a performance do aluno negativamente, pois 

nesse mesmo estudo detetou-se que perante exercícios que no-

meiem as cores, mas que a sua resolução não obrigue à distinção 

das mesmas, as crianças apresentaram alguma falta de confiança 

para os concluir.

Mostra-se também necessário divulgar o que é ser daltónico, 

pois o desconhecimento sobre o conceito de daltonismo leva ain-

da a reações sem fundamento por parte dos educadores e pro-

fessores, visto existirem casos destes docentes considerarem os 

daltónicos, crianças com dificuldade de aprendizagem, mesmo 

quando realizam atividades e tarefas – que não recorram ao uso 

das cores – corretamente e com as mesma perícia que os demais 

(Suero et al, 2005).

O educador que identifique o daltonismo numa criança deve aju-

dá-la a compreender o que é ser daltónico, deverá também en-

siná-lo aos grupos em que esta se insere – quer o grupo familiar 
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quer o escolar – de modo a que a criança não se sinta intimidada, 

e assim evitar ou minimizar possíveis traumas psicológicos ou de 

negação perante a sua doença (Blais, 2010).

Deve-se evitar tentar forçar o ensino das cores a crianças que 

simplesmente não veem as cores como a maioria das pessoas, 

podendo-se comparar esta ação, a pedir-se a uma criança invisual 

para ler um texto sem ter recurso ao sistema de Braille. Pois por 

mais que se queira, se na visão da criança o verde e o vermelho 

se assemelham, esta criança não conseguirá ver de outra forma 

somente por que se deseja que assim o seja. Deve-se ainda de ter 

o cuidado para evitar referenciar um objeto unicamente pela cor, 

ou seja, quando se referir a um objeto específico devem dizer-se 

características físicas para além da cor. Por exemplo um carro de 

brincar, em vez de pedir somente o carrinho amarelo, deverá pedir 

por o carrinho que tem a porta aberta e que é amarelo (Evans, 

2003a).

Os educadores perante uma criança daltónica devem ser cons-

cientes de que existem pequenas ações que melhoram a integra-

ção da criança. Relativamente aos auxiliares para o ensino, num 

estudo desenvolvido por Suero (2005) pôde-se concluir que os 

professores mesmo sabendo que os alunos têm daltonismo, em 

princípio não poderiam utilizar materiais aptos para a visão dos 

daltónicos, visto a maioria do material desenvolvido não possuir 

essa capacidade. Para colmatar algumas destas situações, Evans 

(2003b) sugeriu que quando o educador distribui uma ficha de ati-

vidades e que esta faz recurso a imagens coloridas – o que eventu-

almente irá fazer interferência na visualização ou na execução do 

exercício por parte do aluno daltónico – uma das alternativas para 

a inclusão seja tirar uma fotocópia a preto e branco do mesmo 

documento, pois em qualquer tipo de daltonismo a escala mono-

cromática é sempre visível. 

No caso de se fazer recurso a materiais digitais, seja em com-

putadores ou projetores, deve-se evitar usar os verdes, vermelhos 

e tons bastante claros, visto que na maioria dos casos resultará 

numa única tonalidade, aqui também o recurso a preto e branco 

será a melhor opção. Evans (2003b) sugere que se opte pelo uso 

do amarelo, azul, preto, branco, cinzento e castanho, por serem as 



93

Ana Rita Grade | Dissertação | Mestrado em Design de Comunicação

cores que maior nível de diferenciação/contraste que os daltóni-

cos podem visualizar. 

Para se leccionar e conviver num ambiente onde existe uma 

criança daltónica é necessário compreender as suas limitações a 

nível cromático, afim de se avaliar e determinar os casos em que é 

necessário auxiliar estas crianças, como por exemplo na constru-

ção de puzzles uma vez que a maioria das peças apresentam-se 

com o mesmo aspeto cromático. Outra situação que é frequen-

te no ambiente escolar é ser solicitado ao educando um lápis de 

uma respetiva cor, na eventualidade de ser uma cor composta pelo 

vermelho ou o verde, por exemplo o cor-de-laranja, apresentará 

a mesma aparência que o lápis verde e o lápis vermelho, embora 

surjam em tonalidades diferentes. Para solucionar alguns destes 

casos, Evans (2003b) propõe que se utilizem etiquetas combinan-

do o nome da cor e um símbolo representativo da mesma (p.ex. 

morangos para o vermelho). 

Existem também situações que para um aluno com visão nor-

mal são simples mas para os alunos daltónicos são praticamente 

impossíveis, como é o caso de alguns exercícios escolares que a 

título exemplar, pedem para as crianças fazerem um círculo à volta 

dos objetos que tenham a mesma cor ou então ligar dois objetos 

usando uma determinada cor de lápis. O recurso a exercícios den-

tro destes parâmetros é extremamente frequente, como foi possí-

vel depreender com um estudo (Torrents et al, 2011) realizado em 

Espanha, onde os investigadores analisaram 24 manuais escolares, 

para crianças dos 5 aos 7 anos, e do qual concluíram que cerca de 

10% dos exercícios seriam muito difíceis ou impossíveis de resol-

ver por crianças daltónicas, devido ao recurso exclusivo de cores. 

Estes investigadores também concluíram e afirmaram que existia 

uma enorme escassez de esforços para que se desenvolvessem 

materiais escolares aptos a crianças daltónicas. No entanto após a 

divulgação do estudo, a maioria das editoras de manuais escolares 

espanholas optaram por identificar os exercícios que não estariam 

aptos a ser realizados por daltónicos ou modificá-los completa-

mente para que os mesmo fossem acessíveis.

Considera-se então que a aprendizagem das cores por daltó-

nicos não é uma causa perdida, embora não o façam da mesma 
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forma que as pessoas normovisuais. De acordo com diversos es-

tudos e autores, sabe-se que é possível os daltónicos conseguirem 

identificá-las. 

Num estudo realizado por Shepard e Cooper (1992), estes in-

vestigadores concluíram que é possível um daltónico associar as 

cores aos seus nomes, bastando serem instruídos para tal. O es-

tudo consistia essencialmente em entregar ao daltónico dois ba-

ralhos de cartas – um baralho continha em cada carta as cores 

sólidas e outro baralho continha nas suas cartas o nome das cores 

existentes no primeiro baralho – o objetivo era que os participan-

tes relacionassem corretamente a carta com o nome de um ba-

ralho com a carta da cor respetiva no outro baralho. O resultado 

obtido foi satisfatório uma vez que vários daltónicos demonstra-

ram a capacidade de resolver este tipo de problemas. Os que con-

seguiram resolver por completo fizeram-no devido à sua vivência 

e experiência, pois tiveram uma maior relação com o ensino das 

cores tendo sido incentivados a diferenciá-las naturalmente, outro 

factor influenciador para o sucesso diagnosticado neste estudo fo-

ram as experiências sociais e linguísticas dos examinados.

Para Evans (2003a) também é possível que as crianças daltóni-

cas sejam capazes de distinguir as cores, principalmente as cores 

primárias e as saturadas desde que as mesmas surjam separada-

mente. Sugere para estimulação do conhecimento e como um 

método de ensino a associação de cores a objetos, mesmo que 

as crianças não as identifiquem, por exemplo: bananas amarelas, 

céu azul. Defende ainda a possibilidade de se ensinar sentimentos 

conotados às cores, por exemplo: verde de inveja, a estas crianças. 

No entanto alerta que toda esta exposição por parte de educado-

res deve ser cuidada para que as crianças não se sintam portado-

ras de qualquer deficiência, nem defeituosas e que, como afirmou 

Birch (2001) nunca se sintam expostas ao ridículo perante a turma, 

uma vez que esta realidade poderá levar à negação e ao ressenti-

mento consigo próprias.

A publicação Colour Blind Awareness (n.d.) defende também  

que as crianças daltónicas podem ser capazes de identificar as co-

res, não o fazem pela matiz mas sim pela luminosidade que as co-

res lhes transmitem, no entanto necessitam de treinar para desen-
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volver estas técnicas de reconhecimento. O artigo revela também, 

uma metodologia de ensino para crianças daltónicas – semelhante 

à que foi referida por Evans (2003a) anteriormente – que consiste 

na associação das cores a objetos do seu quotidiano, dando até o 

exemplo de os morangos e o pai natal como elementos represen-

tantes da cor vermelha. Appleby (n.d.) defende também a filosofia 

de que se devem ensinar as crianças daltónicas através da relação 

das cores com objetos comuns, como por exemplo, a relva para o 

verde e sol para o amarelo.  

No estudo realizado por Suero (2005) mesmo não sendo um 

dos objetivos da investigação, foram analisadas quais são as es-

tratégias que os daltónicos adotam para superar a distinção das 

cores. Como resultado obtiveram casos em que não existia nenhu-

ma estratégia pré-definida, no entanto existiram alguns daltóni-

cos que mostraram apetência para distinguir as cores por meio da 

memorização das tonalidades, às quais depois atribuíam os nomes 

das cores que as restantes pessoas lhes  indicavam, ou então dis-

tinguiam pela associação dos seus nomes aos objetos e às formas 

específicas em que as cores normalmente são apresentadas.
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2.6. A visão dos Daltónicos

A diversidade de situações em que os daltónicos confundem 

as cores é infindável e alterável consoante o tipo e a gravidade do 

daltonismo. Neste conjunto de imagens demonstram-se algumas 

perdas de informação consequentes do daltonismo.

Visão Normal

Deuteranopia

Protanopia

Tritanopia

Fig 17. Lâminas teste 
Ishihara. (Testing Color 
Vision, 2013)

Disponível em: <http://
www.testingcolorvision.
com/test-instruction.
php?type=sample> [Consult. 
5 de Agosto de 2013].

Fig 18. Lâminas teste Ishihara 
vistas pelos daltónicos 
(Grade, 2013)
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Visão Normal

Deuteranopia

Protanopia

Tritanopia

Fig 19. Fotografia vista pelas 
pessoas com visão normal (Tubb, 
2013)

Disponível em: <http://www.
corbis.com> [Consult. 10 de 
Agosto de 2013].

Fig 20. Fotografias vista pelos 
daltónicos (Grade, 2013)



Ensino de Cores a Crianças Daltónicas: 
Criação de um Manual Interativo para o Ensino Pré-Escolar

98

2.7. ColorADD

O sistema ColorADD caracteriza-se por ser um código de identifi-

cação das cores para indivíduos daltónicos, elaborado por Miguel 

Neiva, em 2008, na elaboração da sua Dissertação de Mestrado 

em Design e Marketing, na Universidade do Minho (Neiva, 2008).

O código foi desenvolvido pensando em factores que permitis-

sem uma descodificação por parte de qualquer indivíduo em qual-

quer parte do mundo, com qualquer característica social, cultural, 

económica ou religiosa (Neiva, 2008).

Estruturalmente este código baseia-se nas cores primárias 

através da cor pigmento (correspondente ao CMYK) visto o dal-

tónico sofrer as alterações visuais no campo da cor luz, ou seja, a 

escala RGB. As cores primárias do sistema subtractivo, correspon-

dente à cor pigmento são o cyan, o magenta e o amarelo. No en-

tanto, o sistema ColorAdd da autoria de Miguel Neiva utiliza como 

cores primárias o azul, o vermelho e o amarelo. 

O ColorAdd baseia-se num código geométrico a partir de formas 

que simbolizam as cores e que seguem a lógica da formação cro-

mática, ou seja, combina os símbolos representantes das cores pri-

márias para obter as cores secundárias.

Fig 21. Sistema de classificação 
cromática do ColorAdd (Neiva, 
2008)
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Fig 22. Símbolos representativos 
das cores primárias (Neiva, 2008)

Fig 23. Formação das Cores 
Secundárias (Neiva, 2008)
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Neiva (2008) desenvolveu ainda, duas formas distintas para o 

branco e para o preto, sendo assim possível descrever simbolica-

mente as tonalidades mais escuras e claras que as cores adotam, 

conseguindo assim, também, atingir um maior leque cromático.

 

 

Fig 24. Símbolo Preto e Branco 
(Neiva, 2008)

Fig 25.  Exemplos de adição de 
Branco e Preto (Neiva, 2008)
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O sistema de Miguel Neiva (2008) apresenta-se como uma ferra-

menta útil, para todos os daltónicos que necessitam de ajuda na 

diferenciação das cores, no desempanho das suas rotinas diárias 

de uma forma mais independente. Esta premissa orientou o nosso 

trabalho para as crianças em idade pré-escolar e deste modo inicia-

rem tão cedo quanto possível a sua familiarização com o sistema. 

Fig 26. Código ColorADD (Neiva, 2008)
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Mas o sistema tal e qual como está desenvolvido demonstra 

algumas lacunas, ao nível da sua complexidade para as crianças em 

fase de pré-escolar. Esta questão coloca-se porque estas crianças 

ainda não adquiriram os conhecimentos necessários para compre-

ender a estrutura do sistema, visto ser nesta idade que a criança 

descobre os nomes e os significados das cores e das formas co-

muns, como é o exemplo das formas geométricas (Bereiter, 1991 

In Cerezo, 1997). 

Outra questão prende-se com as aplicações já existentes do 

ColorADD, particularmente a que seria mais útil para as crianças 

desta faixa etária, os lápis de cor produzidos pela empresa portu-

guesa Viarco. Os lápis apresentam um problema alusivo ao posi-

cionamento dos simbolos, ou seja, como é visível, por exemplo, na 

Figura 27 os lápis referentes ao cor-de-laranja e ao verde apresen-

tam o mesmo código. O que para um adulto ou uma criança que 

já domine a leitura, pode-se ensinar ou estabelecer como se se 

tratasse de um dado adquirido, que a legibilidade do símbolo nes-

te lápis se faz no sentido do texto escrito, no caso de crianças que 

não dominam a leitura é um processo mais complicado, teria de 

se explicar a posição do lápis para depois a criança fazer a correta 

leitura do símbolo.

A análise destes exemplos permite evidenciar a necessidade de se 

continuar a desenvolver este método, uma vez que se apresenta 

bastante funcional e eficaz em idades superiores à faixa etária em 

estudo, e porque tem a possibilidade de ter uma implantação a 

nível mundial.

Fig 27. O código do ColorADD, 
fica adulterado consoante o seu 
posicionamento (Grade, 2012)
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3. Cor 

3.1.  Contextualização histórica

O que é a cor? de onde é que ela vem? como é que nós a percep-

cionamos? Estas e outras questões têm sido estudadas e debatidas 

desde há muitos anos por teóricos e investigadores das mais diver-

sas áreas disciplinares.

Historicamente sabe-se que os primeiros registos sobre a cor sur-

gem com Aristóteles (384-324 a.C.), Platão (428-347 a.C.), Demó-

crito (460-360 a.C.) e Empédocles (492-334 a.C.), sendo que este 

último elaborou a primeira teoria abrangente das cores. Segundo 

Guimarães (2000), Platão afirmava que a cor era uma sensação 

que se formava pela união das chamas corporais e o fogo da vista. 

Aristóteles, por sua vez, dizia que as cores provinham da combina-

ção da luz branca e da escuridão, sendo que o escuro enfraquecia 

as cores iluminadas.

Empédocles acreditava que toda a natureza se baseava nos 

quatro elementos – ar, água, terra e fogo – incluindo as cores, e 

que por isso a cor não era uma propriedade dos objetos, mas algo 

que se forma na visão (Guimarães, 2000 e Golding, 1997).

Demócrito, baseou-se na teoria de Empédocles e desenvolveu 

métodos que teorizavam a mistura das cores secundárias a partir 

das 4 cores primárias onde incluía o verde (Golding, 1997).
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Golding em 1997, afirmou então que os filósofos gregos eram 

brilhantes nas suas teorias sobre a cor, mas como preferiam as re-

flexões teóricas e evitavam a experimentação – de modo a funda-

mentar as suas teorias com evidências concretas – havia sempre 

discrepâncias entre a teoria e a realidade.

Com o passar dos séculos surge Ibn-al-Hagtharn (965-1039) tam-

bém conhecido como Al Hazen, matemático árabe que se baseou 

na investigação de Aristóteles e em consequência afirmou que o 

olho é o órgão que recebe a luz, justificando a sua teoria com a luz 

solar, ou seja a luz solar é agressiva para os olhos, pelo contrário 

a luz das estrelas permite que se olhe diretamente sem ferir os 

olhos. Tentou ainda argumentar a refração das cores, mas obten-

do resultados diferentes, aos que hoje se consideram corretos e 

que iremos desenvolver posteriormente (Gage, 1993).

Mais tarde esta problemática é estudada pelos artistas pinto-

res, iniciando com Leon Battista Alberti (1402-1472) que define as 

cores básicas como as cores dos 4 elementos: o vermelho para o 

fogo, verde para a água, azul para o ar e cinza para a terra. Al-

berti preocupava-se com os tons claros e escuros associando a lu-

minosidade às matizes (Pedrosa, 2006). Outro pintor e teórico foi 

Leonardo DaVinci (1452-1519) que embora não tenha elaborado 

nenhuma teoria nova, desenvolveu o “Tratado da Pintura” onde 

afirma que para ele existem 6 cores com uma ordem hierárquica. 

DaVinci decompõe a luz branca e atribui-lhe o cargo da cor mais 

importante, por receber todas as cores. Segue-se ordenadamente 

a cor amarela, o verde o azul e o vermelho, ficando no final o preto, 

que é responsável pela ausência de cor e luz, a escuridão (Pedrosa, 

2006). As suas investigações refletem também a preocupação com 

os contrastes simultâneos e os contrastes diretos, mas não che-

gando ao que hoje denominamos de complementaridade.

Sir Isaac Newton (1642-1727) em 1703, lança o livro “Opticks” 

no qual defende a decomposição da luz branca nos seus compri-

mentos de onda, para tal utiliza um prisma de vidro no qual fez 

trespassar um feixe de luz solar, o prisma ao receber essa luz refle-

tia então o que hoje chamamos de arco-íris, ou seja, o que Newton 

denominou de “espectro da luz branca solar”. Posteriormente ten-
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tou refazer a cor branca, colocando mais um prisma em posição 

inversa, conseguindo assim perceber que a luz branca era um com-

posto de todas as cores do espectro, podendo então afirmar que 

apenas a luz gera a cor (Gamito, 2005). Newton concebeu então o 

espectro circular onde mantinha a proporcionalidade e simultane-

amente apresentava a complementaridade das cores.

Partindo das teorias de Newton, J.C. Le Blon (1667-1741) que tra-

balhava como impressor/gravador, consegue aplicar as teorias de 

Newton e comprovar que as cores primárias do pigmento são o 

amarelo, o vermelho e o azul. Para tal recorreu ao que hoje se 

chama impressão a quatro cores, uma vez que Le Blon iniciou o 

sistema de impressão com chapas, incluindo o preto caso fosse 

necessário escurecê-las. Compilou estas teorias no seu tratado 

“Colloritto” em 1725 (Pedrosa, 2006).

Pouco depois surge Van Goethe (1749-1832) em 1810, mos-

trando e explicando as cores complementares e as sombras cro-

máticas. Discordando de Newton, Goethe pensava que a cor era 

uma propriedade e não um factor proveniente da luz, afirmava 

que a cor luz era constituída pela união do vermelho, verde e vio-

leta, ou seja, como expôs Lichtenstein (2006) para Newton toda a 

cor é o efeito de luzes, e para Goethe a cor provinha das sensações 

da visão. Goethe criou um círculo cromático baseado em seis cores 

a partir do qual formulou as diferentes possibilidades de ordem, 

simetria e equilibrio para as combinações harmoniosas das cores. 

Posteriormente Phillip-Runge (1777-1810) construiu um modelo 

Fig 28. Simulação do prisma de Sir 
Newton (Grade, 2013)
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tridimensional - a esfera - baseado nas caracteristicas matiz, lu-

minosidade e saturação, afirmando ser a forma mais fiel para se 

perceber a ordem das cores.

Itten (1888-1967), um grande investigador da cor, também ela-

borou um novo circulo cromático tendo como base as cores que 

ele considerava as primárias (Amarelo, Azul e Vermelho). Como 

apresentado da Fig. 29, Itten dispunha as cores primárias num tri-

ângulo e junto destas cores colocava outro triângulo com as cores 

secundárias consequentes da união dessas cores designadas de 

primárias. Num círculo exterior apresentava como que numa esca-

la cromática, onde surgem as cores primárias, as secundárias e as 

cores terciárias do seu sistema de cores.

Fig 29. Circulo das Cores de Itten 
(Grade, 2013)
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3.2.  A perceção e a classificação das Cores

Pedrosa em 1999, definiu a cor como a sensação que é provocada 

pela luz na visão. A primórdia e maior fonte de luz que se conhece 

é o sol, responsável pela emissão de raios solares e a sua conse-

quente energia. A esse energia chamamos eletromagnetismo e o 

seu conhecimento permitiu a elaboração de um espectro eletro-

magnético. Este espectro engloba todo o espectro visível e invisí-

vel, incluindo as rádiações que não são visíveis ao olhos humano.

No entanto ao se observar o espectro denota-se a falta de algumas 

cores, como o branco, devido à luz branca não provir de nenhum 

comprimento de onda em particular, mas sim da união dos três 

matizes vermelho, verde e azul, sendo estas as cores primárias 

da cor luz. Constata-se a ausência das cores que correspondem à 

união do azul com o vermelho, onde por exemplo, se encontra o 

magenta, mas essa ligação não é elaborada neste espectro, pois 

corresponderia à junção dos comprimentos de onda menores (S -  

azul) e os comprimentos de onda maiores (L – vermelho), sem que 

se fizesse o cruzamento pelos intermédios (M - verde). Em suma, 

o espectro eletromagnético apresenta apenas a gradação de cores 

existente entre os três comprimentos de onda de uma forma se-

quencial, iniciando nas S, passando para as M e terminando nas L 

(Lopes, 2008).

Fig 30. Espectro Eletromagnético 
(Grade, 2013)
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3.2.1  Cor Luz

Os três comprimentos de onda – verde, vermelho e azul – corres-

pondem às cores primárias do sistema aditivo, são as cores prove-

nientes de fontes de luz direta, também descritas como as cores 

primárias do sistema visual.

Este grupo de cores caracteriza-se por ter como cores primárias o 

vermelho (red – R), verde (green - G) e o azul (blue - B), formando 

o vulgarmente conhecido RGB, por consequência tem como co-

res secundárias as cores pigmento – o CMY, como se irá explicar 

adiante. A visualização das cores consegue-se através do cones e 

da sua estimulação, por tanto para se ver o verde, ativa-se unica-

mente um cone, no caso de um cor secundária ir-se-á ativar os dois 

cones correspondentes à sua formação e no caso de uma terciária 

a totalidades dos cones será estimulada. É portanto a cor-luz que 

nos permite visualizar a cor dos objetos, através do processo de 

reflexão e absorção.

Este processo consiste na teoria de que a luz branca ao incidir 

num objeto pode ser absorvida ou refletida. Como Berns (2000) 

afirmou se a luz refletida após estar em contacto com o objeto 

contiver a intensidade máxima dos 3 feixes de luz (RGB), estamos 

perante um objeto branco, no caso inverso de o olho não receber 

Fig 31. Cores Luz/RBG 
(Grade, 2013)
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qualquer tipo de luz, significa que a luz foi absorvida e então visua-

lizamos um objeto preto. No entanto se o objeto aparentar outras 

cores, sabe-se que a luz foi parcialmente refletida e absorvida, a 

título de exemplo, se o objeto observado for verde, então a luz que 

é refletida corresponderá ao comprimento de onda corresponden-

te ao azul e os restantes comprimentos de onda serão absorvidos 

pelo objeto (Soares, 1997).

3.2.2  Cor Pigmento

A substância matéria que conforme a sua natureza vai absorver, 

refratar ou refletir os raios luminosos provenientes dos focos de 

luz que incidem sobre ela, denomina-se de cor pigmento – que 

como foi referido correspondem também às cores secundárias da 

cor-luz. Atualmente a este grupo de cores designamos de CMYK 

(C- ciano, M – magenta, Y – yellow/amarelo, K – key/preto) ou seja 

a síntese subtrativa da cor (Pasteureau, 1997). Ao composto do 

CMYK é adicionado o preto às restantes cores primárias, este caso 

existe, devido aos corantes destas três cores não serem totalmen-

te puros, e na combinação exata existe sempre uma refração de 

cor, parecendo-nos acinzentado. Afim de solucionar esse proble-

ma acrescentou-se o pigmento preto no caso de ser necessário a 

impressão de um preto exato.

Fig 32. Cores Pigmento/CMYK 
(Grade, 2013)
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As cores pigmento reoresebtan características que permitem a sua 

visualização pelo ser humano. Da mistura de duas cores pigmento 

resultará uma cor menos luminosa, daí a sua definição no sistema 

subtrativo. Os objetos caraterizados pela cor pigmento, absorvem 

os comprimentos de onda com excepção do correspondente à sua 

cor percepcionada. 

Existem casos em que estes dois sistemas de cor, aditivo e sub-

trativo, são conjuntamente trabalhados, por exemplo, em docu-

mentos digitais, que visualizados no monitor são coloridos pelo 

sistema aditivo e quando impressos são coloridos pelo sistema 

subtrativo. Nestes casos para que se possa obter um melhor resul-

tado será necessário calibrar o computador com a impressora, no 

entanto o resultado não é universal, sendo alterado consoante as 

características da placa gráfica do computador e do equipamento 

onde se fará a impressão.
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3.3.  Características das Cores

As cores possuem características que facilitam a sua perceção e 

consequente identificação, sendo através destas características 

que as podemos descrever de uma forma objetiva. Por norma 

consideram-se três características da cor: matiz, luminosidade e 

saturação, no entanto existem algumas referências a uma quarta 

característica a temperatura (Gamito, 2005).

Matiz

O matiz ou hue (como também é conhecido) é comummente con-

fundido com o que se chama de cor, visto ser a característica con-

ferida pelo comprimento de onda, situando-a algures no espectro 

visível.  

Luminosidade e Brilho

A luminosidade corresponde à intensidade de luz existente num 

matiz, na sua formação subtrativa equivale à adição do branco e 

do preto. Vulgarmente conferimos a esta categoria a nomenclatu-

ra de cores claras e escuras. O brilho relaciona-se com o sistema 

aditivo e refere-se à quantidade de luz que incide sobre um matiz.

Saturação

A saturação é responsável pela pureza dos matizes. Sendo que a 

saturação total corresponderá ao matiz na sua máxima pureza, vê-

-se então uma cor brilhante, no inverso com a saturação baixa ou 

nula, a cor que se vislumbra é neutra, com um aspeto acinzentado.

Temperatura

A temperatura de cor está também relacionado com os compri-

mentos de onda e com a temperaturas que esses comprimentos 

emanam. Diversos estudos comprovaram que algumas cores pos-

sibilitam o aumento da temperatura corporal, que denominamos 

de cores quentes, bem como outras cores relaxam e baixam a tem-

peratura do corpo, as cores frias. 
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Segundo Gamito (2005) Sir William Herschell, elaborou uns 

testes de forma a avaliar as temperaturas das cores, chegando à 

conclusão que as superfícies cobertas por matizes avermelhados, 

alaranjados ou amarelados, são sempre mais quentes que as su-

perfícies azuladas e esverdeadas. Revelou ainda que o verde e o 

violeta são consideradas cores de temperaturas neutras.

Cores Complementares

As cores complementares surgem com as descobertas de Newton, 

como já tinha sido referido, mas quem as comprovou e correlacio-

nou com o funcionamento do olho foi Ewald Hering. Partindo do 

circulo cromático consideram-se cores complementares aquelas 

que se encontram diametralmente opostas no respetivo círculo, 

portanto as cores primárias são complementares das cores secun-

dárias. Salienta-se ainda que o branco e o preto são complemen-

tares entre si.

Schopenhauer, baseou-se no círculo cromático e tendo como cer-

to que as cores complementares quando vistas em conjunto, ati-

vam todos os cones, conseguiu estabelecer a relação de propor-

cionalidade existente nestes pares de cores. O conjunto amarelo 

e violeta têm entre si uma escala de ¼ para ¾, na combinação do 

azul e laranja a relação é de 1/3 para 2/3, no caso do verde e do 

vermelho, que têm uma luminosidade próxima, corresponde a ½ 

para cada cor. A branco e o preto têm uma razão 1 para 0, uma vez 

que o branco é totalmente sensível à cor, enquanto o preto não 

provoca nenhuma sensibilidade ao olho (Gamito, 2005).

Fig 33. Círculo cores 
complementares (Grade, 2013)
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Hipótese v | 

A hipótese é consequente das ilações retiradas da pesquisa desen-

volvida no Estado da Arte, que se desenvolveu tendo por base a 

questão de investigação.

Após a redação do Estado da Arte, foi possível compreender 

o modo como as crianças em idades de pré-escolar assimilam os 

seus conhecimentos compreenderam-se também as regras e me-

todologias de ensino, especialmente para o ensino das cores, a 

nível do pré-escolar, que perante a pesquisa elaborada, demostra-

ram ser inadaptadas a crianças daltónicas. Investigou-se também 

as características do daltonismo e as necessidades de integração 

destas crianças, bem como, as características essenciais para um 

livro infantil ser um factor de sucesso. 

Com as conclusões alcançadas pela investigação desenvolvida 

construiu-se a seguinte hipótese:

O Design de Comunicação permite o ensino, a diferencia-

ção e o reconhecimento das cores a crianças daltónicas 

e favorece o ensino inclusivo a nível do pré-escolar em 

Portugal.
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Desenho de 

Investigação

vi | 

No desenvolvimento da presente investigação, foi utilizada uma 

metodologia de natureza mista de base qualitativa que envolveu 

métodos de natureza não intervencionista e intervencionista, divi-

da em dois momentos díspares. 

No primeiro momento, o processo de investigação baseou-se 

numa metodologia não intervencionista. Iniciou-se com a estru-

turação do problema (Questão de Investigação), onde foi possível 

delinear um plano de pesquisa, definir um tema, os objetivos e a 

metodologia de trabalho. Após a definição do problema a inves-

tigar realizou-se a critica literária, baseada na recolha e análise 

critica da literatura que mais relevância demostrou para cada te-

mática, bem como à observação direta e análise de manuais esco-

lares e livros infantis dedicados ao ensino das cores. A revisão da 

literatura compreendeu um grupo de diversas áreas informativas 

como o Ensino Pré-escolar, o Design, a Visão, o Daltonismo e a Cor.

A análise e a interligação de toda a informação reunida neste 

primeiro momento metodológico culminou na construção do Esta-

do da Arte, do qual surgiu a hipótese que se comprova no segundo 

momento metodológico.

Este momento encontra-se dividido em duas partes: uma de 

carácter intervencionista e outra não intervencionista, que resul-

tou na formulação da Investigação Ativa. Seguindo as filosofias do 

design centrado no utilizador, foi sendo constante a ligação com 

o grupo de amostra, desenvolvendo-se símbolos complementares 

ao ColorADD e um manual que ensina as cores às crianças daltóni-
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cas, o momento intervencionista. As experiências com o grupo de 

amostra da faixa etária pretendida validou a seleção dos símbolos 

e a experiência com elementos responsáveis pelo ensino ao nível 

do pré-escolar validou o manual produzido nesta investigação. A 

estas experiências aplicou-se a metodologia não intervencionista.

Os resultados da investigação validaram a hipótese e respon-

deram à questão de investigação, conduzindo às conclusões que 

apresentam um real contributo para o conhecimento e para futu-

ras investigações nesta área.
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Organograma
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Partindo de toda a informação recolhida, pela revisão literária e 

pela observação direta, prossegue-se a uma metodologia de na-

tureza intervencionista, na qual nos propomos desenvolver uma 

aplicação do atual código ColorADD, de forma a que este seja aces-

sível às crianças da faixa etária em estudo, bem como um manu-

al que potencia o ensinamento das cores, seguindo os objetivos 

propostos pelo Ministério da Educação englobando o código já 

desenvolvido. Pretende-se então que os daltónicos se integrem e 

familiarizem com o mundo das cores desde o ensino pré-escolar, 

através da aprendizagem, formação e diferenciação das cores.

1. Definição e desenvolvimento dos Símbolos - 

Memória descritiva

As pessoas com daltonismo têm adotado sistemas para distinção 

das cores, principalmente nas situações que afetam o desempenho 

das suas rotinas diárias. No caso dos daltónicos as adaptações va-

riam desde a etiquetação da roupa ou a separação da mesma por 

grupos de cor, de forma a se tornarem mais autónomos na seleção 

do que deverão vestir diariamente, mas também na colocação de 

etiquetas com o nome das cores nos respetivos lápis, de forma 

a saberem que estão a fazer a seleção correta. No entanto é ne-

cessário que uma terceira pessoa seja responsável pela colocação 

da etiqueta ou que indique ao daltónico a correta cor do objeto.

Existem também sistemas eletrónicos, como aplicações para o 

Investigação

Ativa

vii | 
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telemóvel10, que informam o seu utilizador da cor que está a ser 

visualizada, bastando apenas ligar a aplicação, fotografar o objeto 

pretendido, e obtem-se a informação relativa às diversas cores e 

tonalidades presentes. No entanto este sistema fica comprometi-

do, se o ambiente for de fraca iluminação ou a câmara do telemó-

vel não apresentar uma boa qualidade, pois nestes casos tende a 

responder resultados pouco realistas. 

A nível tecnológico há também a referenciar um projeto de-

senvolvido por investigadores da Escola Politécnica da Univer-

sidade de São Paulo, denominado de Auire, e que foi projetado 

afim de participarem no concurso Unreasonable Finalists Marke-

tplace. Auire consiste num aparelho que identifica e verbaliza as 

cores nos objetos e nas notas de dinheiro (as notas de dinheiro 

brasileiro variam de cor consoante o valor). O sistema recor-

re às três cores primárias do sistema aditivo para identificar a 

cor presente, fazendo a sua combinação como método de iden-

tificação (Auire, n.d.). À priori é um bom produto, no entanto 

apresenta a grande desvantagem a nível económico, visto ser 

de elevado custo, impossibilitando a muitos a sua aquisição.

Como referido anteriormente a presente investigação necessi-

ta do desenvolvimento de uma aplicação que irá complementar o 

atual ColorADD, de forma a que este se torne acessível às crianças 

que não têm o domínio da leitura, nem detêm o conhecimento do 

que é efetivamente a cor. Pretende-se desenvolver o sistema colo-

rADD para que este seja capaz de motivar as crianças a conhecer e 

reconhecer o mundo das cores, incrementando a sua autonomia a 

nível escolar e a nível pessoal. 

Na intenção de desenvolver o complemento ao código colorA-

DD catalogaram-se os parâmetros mínimos considerados necessá-

rios para o sucesso do mesmo. O código deverá ser tão inclusivo 

quanto possivel: fácil memorização; reconhecível independente-

mente da escala utilizada; de formas estilizadas e que cada cor seja 

representada por um objeto existente na natureza e que detenha 

naturalmente a cor em análise. 

A associação das cores a objetos com a mesma cor na nature-

za, tem por objetivo o entendimento da mensagem por um maior 

número de indivídos, uma vez que esse objetos apresentarão as 

10 - Foram identificadas mais de 20 

aplicações na AppStore. Destacam-se: 

Say Color; HueVue: Colorblind Tools; 

ColorBlinds Easy; Colorblind Helper; 

Chromatic Vision Simulator; etc.
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mesmas tonalidades em qualquer parte do mundo, independente-

mente da língua falada, facilitando a apreensão e a adoção deste 

complemento (forma do objeto), para o reconhecimento da cor na 

presença do símbolo.
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1.1. O ColorADD e os símbolos 

O princípio fundamental dos símbolos complementares ao Colo-

rADD baseia-se, como já foi referido, consiste em elementos da 

natureza e que naturalmente Wtenham a cor a representar.

Os cromatismos para o qual foi estudado e desenvolvido os 

complementos são: o vermelho, o cor-de-laranja, o amarelo, o ver-

de, o azul, o violeta, o cor-de-rosa, o castanho, o branco, o preto e 

o cinzento, que representam parte dos objetivos de aprendizagem 

do ensino pré-escolar. Define-se o vermelho, o amarelo e o azul, 

como as cores primárias do colorADD.

Para a escolha destes símbolos reuniu-se um grupo de amostra 

composto por crianças que frequentam a fase final do ensino pré-

-escolar (ano anterior à entrada no 1º Ciclo), que à priori já domi-

nará o conceito e a diferenciação das cores. 

O grupo de amostra escolhido pertencia a uma turma com 22 

elementos do ensino pré-escolar na fase dos 5 anos e que frequen-

tavam o Colégio Moderno (colégio de ensino privado, no concelho 

de Lisboa). O grupo não continha nenhum elemento com daltonis-

mo ou qualquer deficiência visual que comprometesse a distinção 

das cores. A informação dada pela educadora responsável permi-

tiu a noção de que todas as crianças já conheciam as cores e as 

utilizavam sem dificuldades. De forma a existir uma maior diversi-

dade de respostas, foram agrupados elementos de outras turmas 

da mesma instituição até se perfazer uma amostra superior a 30 

elementos.

Morfologicamente o grupo era constituído por 31 crianças, 14 

rapazes e 17 raparigas, com idades compreendidas entre os 5 e os 

6 anos, sendo que:

10 crianças tinham 6 anos (32,3%), do quais 6 eram rapazes 

(19,4% | 60%) e 4 raparigas (12,9% | 40%);

21 crianças tinham 5 anos (67,7%), dos quais 8 rapazes 

(25,8% | 38,1%) e 13 raparigas (41,9% | 61,9%);

Tendo como média de idades os 5 anos.



121

Ana Rita Grade | Dissertação | Mestrado em Design de Comunicação

As crianças encontravam-se no público alvo, dos 3 aos 5 anos, pois

a nível escolar definem-se os limites de idade em função da idade

da criança na data de inicio do ano lectivo. Assim, as crianças que 

à data da nossa intervenção apresentavam os 6 anos de idade, em 

Setembro de 2012, tinham 5 anos.

Antes da realização da atividade, a direção do colégio devido 

às suas regras internas, entrou em contacto com os encarregados 

de educação e obteve as autorizações que visavam a participação, 

bem como, a recolha de imagens e de voz para serem unicamente 

utilizadas no âmbito da investigação. Os encarregados foram tam-

bém informados sobre a temática e quais os objetivos da investi-

gação. No entanto a face das crianças foi evitada de ser filmada, 

e em casos eventuais, as caras foram desfocadas de forma a não 

serem reconhecidas. A educadora como metodologia tradicional 

na sala de aula, teve tendência a questionar algumas crianças dire-

tamente – chamando-lhes pelo nome – com o intuito de que todas 

as crianças participassem. Todos os participantes, fizeram-no de 

forma voluntária.

Para a recolha das imagens utilizou-se uma máquina de filmar 

e uma fotográfica. Os meios mecânicos gravaram todas as ativi-

dades envoltas no projeto (como posteriormente na validação) e 

serviram como instrumento de registo. 

Estas sessões decorreram no período escolar e durante o horá-

rio das aulas. A Educadora de Infância, esteve presente e de modo 

a não alterar o ambiente normalmente vivido na sala de aula, foi 

ela quem fez a apresentação, seguindo os documentos guia que 

lhe foram previamente entregues.

Em concordância com a educadora da turma e a responsável 

pelo Ensino Pré-Escolar no Colégio Moderno, a sessão foi dividida 

em três sessões de forma a não se tornar excessivamente exausti-

va para as crianças. Dividiu-se a apresentação em grupos de cores, 

sendo o primeiro grupo composto pelas cores básicas, ou seja, o 

Amarelo, o Azul, o Verde e o Vermelho; o segundo grupo foi com-

posto pelas cores acromáticas, o Branco, o Preto e o Cinzento; no 

último grupo, ficaram as restantes cores previstas o Cor-de-Rosa, 

o Cor-de-Laranja, o Violeta e o Castanho.
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A disposição das crianças na sala foi determinada pela educa-

dora. Na primeira parte da sessão, na qual se utiliza um sistema de 

projeção, manteve-se a posição que a educadora utiliza sempre 

que recorre a apresentações com recurso às novas tecnologias. 

Ou seja, as crianças reúnem-se todas sentadas no chão e de frente 

para uma parede branca, onde ficará a imagem projetada. A edu-

cadora colocou-se ao lado da câmara de filmar e a investigado-

ra atrás da mesma. Na segunda parte da sessão onde as crianças 

tinham de recorrer a suportes de escrita, estas sentaram-se nas 

mesas e nos seus lugares tradicionais.

As sessões iniciavam-se com a educadora a fazer uma breve 

explicação do que iria acontecer e a forma de como as crianças 

deveriam interagir, respeitando sempre as regras da sala de aula. 

Estruturalmente as três sessões foram idênticas, bem como a 

apresentação das cores entre si.

Após o briefing, a educadora iniciava a parte prática da investi-

gação. Como já referido, a primeira parte de cada sessão, recorreu 

ao auxílio de suportes digitais, através da projeção do pretendido. 

Cada apresentação estava dividida em três secções, sendo apre-

sentada de forma sequencial, ou seja, só se transita para a secção 

seguinte quando questionadas todas as cores dessa apresentação. 

A primeira secção intitulava-se de “O que conheces desta cor?” 

e continha apenas um disco da cor e o nome da mesma (Fig.34). 

A educadora perante este slide, questionava as crianças sobre o 

seu conhecimento relativamente à cor apresentada. Pretendeu-se 

com este parâmetro que as crianças comunicassem sem qualquer

Fig 34. Slide da primeira 
apresentação com as crianças 
- “O que conheces desta cor?“ 
(Grade, 2013)
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influência externa, o que na memória delas existia sobre a cor, 

conscientes da possibilidade de se obterem poucos resultados, 

pois por norma quando somos confrontados com questões livres 

tendemos a não relembrar de tudo o que realmente sabemos.

A segunda parte é designada de “Qual é a sua cor?”, estes slides 

detinham fotografias ou desenhos, de vários objetos reconhecí-

veis do nosso dia-a-dia (Fig.35). Cada slide continha apenas um ob-

jeto, apresentando duas ilustrações sobre o mesmo – só fotografia 

ou só desenhos – em função do qual a educadora questionava o 

grupo de crianças sobre a cor do objeto representado. O  objectivo 

baseava-se no entendimento se as crianças “concordariam” com 

as cores que nós tradicionalmente atribuímos ao que visualizamos 

e compreender se relacionam objetos iguais com cores diferentes, 

ao verem apenas uma das versões.

Na terceira secção que se denominou “O que é? E qual é a cor?”, 

aqui os slides apresentavam apenas representações de objetos, 

que já tinham surgido na secção anterior, mas somente sob a for-

ma de desenho em mancha. A educadora questionava as crianças 

sobre o que era o objeto e qual a cor que achavam que ele apre-

sentava. Esta fase do trabalho tem por intenção saber quais os ob-

Fig 35. Slide da primeira 
apresentação com as crianças - 
“Qual é a sua cor?“ (Grade, 2013)
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jetos que não causam qualquer dúvida relativamente à sua forma 

e à sua cor, pois esses serão os objetos mais fidedignos a utilizar 

como ícones finais.

A primeira parte da apresentação durou cerca de 45 minutos, sen-

do interrompida entre secções por opção da educadora.

Terminados os trabalhos relativos às três secções, as crianças 

sentaram-se nas suas mesas de trabalho e para cada cor foi distri-

buída uma folha em branco. A cada criança foi solicitado que nessa 

folha, desenhasse o objeto que quisesse dessa mesma cor. Com 

esta abordagem pretendeu-se conhecer quais os objetos que as 

crianças associam a uma cor, de modo a perceber se existe algum 

objeto que seja maioritariamente ou inequivocamente escolhido.

A segunda parte da apresentação durou cerca de 20 minutos.

Com os dados recolhidos nas diferentes sessões após visualizados

os vídeos resultantes das apresentações, elaboraram-se as seguin-

tes tabelas: a primeira (Tab.6) que apresenta as respostas dadas 

pelos alunos na primeira parte das apresentações e a seguinte 

(Tab.7) que representa as respostas desenhadas na segunda parte.

Fig 36. Slide da primeira 
apresentação com as crianças 
- “O que é? E qual é a sua cor?“ 
(Grade, 2013)
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Cores O que conheces desta 
cor? Qual é a sua cor? O que é? E qual a sua 

cor?

Amarelo
Sol, Areia, Girassol, Banana, 
Pato, Pato de Borracha e Limão

Sem dúvidas ou referências
Sem dúvidas
Referência às 3 cores das maçãs

Verde
Relva, Erva, Sporting, Folha, 
Olhos, Pera, Pé da flor, Árvore, 
Maçã, Arbusto e Uvas

Sem dúvidas ou referências
Trevo vermelho, uvas verdes e 
roxas, e Referência às 3 cores 
das maçãs

Azul
Céu, Rio, Mar, Porto, Água, 
Bostique e Mundo (Planeta 
Terra)

Sem dúvidas ou referências Peixe várias cores

Vermelho

Benfica, Fogo, Maçã, Rosas, 
Sporting Braga, Carro bom 
(Carros desportivos tradicio-
nalmente são vermelhos), Sol 
quente, Telhado, Portugal, san-
gue, flor e coração

Joaninha verde (devido à 
vegetação por baixo da joa-
ninha)

Joaninha vermelha e preta, Re-
ferência às 3 cores das maçãs

Cinzento Nada
Elefante amarelo, Pedras têm 
várias cores, Rato azul, lua 
branca, amarela e azul.

Elefante cinzento e Rato cin-
zento

Branco Nada
Nuvens azuis, Coelho amare-
lo, Cisne azul e branco, e Mar-
garidas brancas

Sem dúvidas ou referências

Preto Nada Amoras verde e roxo
Amoras com forma irreconhe-
cível

Laranja
Laranja, Sol, Tinta, Fantasma 
laranja, Cabelo, Cenouras, 
Leão, Tigre, Flores e Chitas

Caranguejo vermelho Sem dúvidas ou referências

Rosa
Flamingos, Flores, Rosas, Por-
co, Lábios, Tinta e Gancho 

Sem dúvidas ou referências Sem dúvidas ou referências

Violeta

Flores, Amoras, Uvas, Ameixas 
e Monstro
 
 

Não sabiam o que era viole-
tas, Não sabiam o que era 
alfazema

Sem dúvidas ou referências 

Castanho

Tronco, Terra, Cabelo, Choco-
late, Olhos, Gelado chocolate, 
Pele, Pestanas, Cavalo, Bolo 
Chocolate e Bolachas

Não sabiam o que era grãos 
de café, Bolo castanho e 
amarelo, 
Mocho laranja e castanho, 
Castanha amarela, Batata 
amarela e castanha,
Cebolas brancas e castanhas, 
e Ovos brancos e cor de pele.

Pão castanho e amarelo, Mocho 
castanho, Ovo cor de pele, Uvas 
roxas, e Cavalo castanho e bran-
co/preto

Tab 6.  Respostas obtidas durante 
a apresentação (Grade, 2013)
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Cores Desenhos
Número de
Desenhos

Masculino Feminino

Amarelo

Sol 12 9 3

Pintainho 10 3 7

Banana 9 2 7

31 14 17

Verde

Relva 17 11 6

Folha 12 3 9

Arbusto 1 0 1

Sapo 1 0 1

 31 14 17

Azul

Mar 16 7 9

Peixe 8 4 4

Céu 2 2 0

Nuvens 2 1 1

Pinga 3 0 3

 31 14 17

Vermelho

Coração 17 7 10

Cerejas 9 3 6

Fogo 1 1 0

Telhado 1 1 0

Morango 1 1 0

Roda Carro 1 1 0

Maçã 1 0 1

 31 14 17

Cinzento

Nuvem 7 4 3

Elefante 6 3 3

Chuva 3 0 3

Rato 3 1 2

Caixa lápis 3 1 2

Lápis 3 0 3

Janela 3 3 0

Prisão 1 1 0

Parede suja 1 1 0

Carro 1 0 1

 31 14 17

Tab 7.  Resultados obtidos com 
os desenhos após a apresentação 
(Grade, 2013)
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Cores Desenhos
Número de
Desenhos

Masculino Feminino

Cor-de-Laranja

Abobora 9 4 5

Caranguejo 9 5 4

Laranja 5 2 3

Cenoura 3 0 3

Bola 1 1 0

Tenda 1 1 0

Folha Seca 1 0 1

Cabelo pintado 1 1 0

Por do sol 1 0 1

 31 14 17

Cor-de-Rosa

Flamingos 10 6 4

Porco 8 4 4

Rosa 7 3 4

Lábios 4 1 3

Ovo 1 0 1

Mão 1 0 1

 31 14 17

Violeta

Uvas 15 7 8

polvo 9 5 4

Violetas 5 1 4

Lábios secos 1 0 1

Mar poluído 1 1 0

 31 14 17

Castanho

Urso 8 4 4

Tronco 5 1 4

Terra 5 5 0

Bolos 2 0 2

Cavalos 2 0 2

Chocolate 2 1 1

Olho 2 0 2

Esquilo 1 1 0

Pele castanha 1 0 1

Castanha 1 0 1

Janela 1 1 0

Árvore velha 1 1 0

 31 14 17

Tab 7 (cont.).  Resultados obtidos 
com os desenhos após a apresen-
tação (Grade, 2013)
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A análise dos resultados obtidos considerou diversos factores entre 

os quais se destacam os objetos desenhados pelas crianças, uma 

vez que em várias situações apresentaram maiorias significativas. 

Contudo a sua escolha pode ser aprovada ou não em função das 

ambiguidades obtidas na primeira parte da apresentação.

Cores Desenhos
Número de
Desenhos

Masculino Feminino

Branco

Ovelha 8 5 3

Lua 4 2 2

Folha papel 4 1 3

Nuvens 3 1 2

Dentes 2 1 1

Coelho 2 1 1

Flor 2 1 1

Passadeira 1 1 0

Boneco de neve 1 0 1

Neve 1 0 1

Tela 1 1 0

Água rio 1 0 1

Cascata 1 0 1

 31 14 17

Preto

Bola 8 8 3 5

Aranha 7 4 3

Cabelo 3 0 3

Olho 3 1 2

Estrada 2 1 1

Pestanas 2 1 1

Amoras 2 1 1

Céu 1 1 0

Nuvem 1 1 0

Lua 1 0 1

Pantera 1 1 0

 31 14 17

Tab 7 (cont.).  Resultados obtidos 
com os desenhos após a apresen-
tação (Grade, 2013)



129

Ana Rita Grade | Dissertação | Mestrado em Design de Comunicação

Amarelo

Na cor Amarela obtiveram-se três (3) desenhos como resposta: 

O Sol com 12 desenhos (38,7%), o Pintainho com 10 (32,3%) e a 

Banana com 9 desenhos (29%). Naturalmente se escolheria o sol, 

mas devido ao resultado do número dos três desenhos serem pra-

ticamente idênticos, e especialmente por ter havido referências às 

situações em que o sol aparenta ser alaranjado, chegando mesmo 

a existir um desenho representando o pôr-do-sol na cor cor-de-

-laranja, optou-se pelo escolha do pintainho.

Ao pictograma Pintainho acrescentamos o código do ColorADD, 

ficando assim formado o símbolo representativo do amarelo (Fig. 

37). O símbolo pode ser utilizado em positivo ou em negativo 

(Fig.39), de forma a poder ser aplicado sobre imagens escuras, sem 

se verificarem limitações.

Para que não fosse necessário uma “validação” aos pictogramas 

escolhidos para os símbolos, utilizaram-se exatamente os mesmos 

da apresentação – na qual eles tiveram de identificar o objeto e 

nomear a cor.

Fig 37. Pictograma do Amarelo 
(Grade, 2013)

Fig 38. Pictograma do 
Amarelo inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 39. Pictograma do Amarelo 
em positivo e negativo sobre 
fundo neutro (Grade, 2013)
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Azul

A cor Azul tem duas respostas em destaque o Mar com 16 dese-

nhos (51,6%) e os Peixes com 9 desenhos (29%), ficando o desenho 

correspondente à Pinga de água com apenas 3 representações 

(9,7%). Este foi o pictograma com maior dificuldade de escolha, 

pois quer o mar quer os peixes apresentam alguma ambiguidade 

relativamente à sua cor. É sabido que o mar não é azul, é apenas 

o reflexo do céu azul, e nem este é sempre azul, mas os peixes 

também não são obrigatoriamente azuis, alguns são outros não. 

Apresentou-se sempre como uma questão difícil, no entanto, a 

opção recaiu sobre o desenho do peixe, pois existem peixes azuis, 

e porque este animal faz sempre alusão ao mar e à vida marinha. 

No símbolo do peixe foi adicionado o código do azul no sistema do  

ColorADD, concebendo-se assim o código para a cor azul que se irá 

utilizar no manual.

Fig 40. Pictograma do Azul 
(Grade, 2013)

Fig 41. Pictograma do 
Azul inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 42. Pictograma do Azul em 
positivo e negativo sobre fundo 
neutro (Grade, 2013)
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Vermelho

O Vermelho apresentou resultados muito expressivos, sendo que 

o Coração surge largamente destacado com 17 representações 

(54,8%), seguindo-se as Cerejas com 9 representações (29%). O 

coração foi o pictograma escolhido, ressalvando que a representa-

ção do coração utilizada é a do coração dos “namorados” e não o 

coração pertencente ao nosso sistema circulatório.

Para se formar o código da cor vermelha, utiliza-se o símbolo do 

coração conjugado com o código do ColorADD representativo do 

vermelho (Fig. 43).

Fig 43. Pictograma do Vermelho 
(Grade, 2013)

Fig 44. Pictograma do 
Vermelho inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 45. Pictograma do Vermelho 
em positivo e negativo sobre 
fundo neutro (Grade, 2013)
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Branco

O Branco apresentou um resultado de 13 desenhos diferentes. No 

entanto, foi possível apurar que as Ovelhas foram desenhadas por 

8 crianças (25,8%), seguindo-se a Lua e as Folhas de papel, ambas 

com 4 desenhos numa percentagem de 12,9%. A escolha recaiu 

sobre a escolha mais lógica, a ovelha.

O branco fica então formado com a conjugação do código do Color

ADD e do pictograma da ovelha. Apresenta-se igualmente a versão

negativa, de forma a se poder aplicar em qualquer situação.

Fig 46. Pictograma do Branco 
(Grade, 2013)

Fig 47. Pictograma do 
Branco inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 48. Pictograma do Branco em 
positivo e negativo sobre fundo 
neutro (Grade, 2013)
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Preto

Com 11 respostas distintas, o Preto foi uma das cores com maior

número de desenhos diversificados. Destaca-se a Bola 8 do bilhar 

com um resultado de 8 desenhos (25,8%) e a Aranha que foi repre-

sentada 7 vezes (22,5%). Nesta situação escolheu-se a aranha, de-

vido ao facto de a bola 8 não ser um elemento da natureza (um dos 

objetivos destes símbolos), sabe-se também que existem aranhas 

de várias cores, mas tal não foi referenciado pelas crianças, bem 

como, em todos os livros infantis, as aranhas serem representadas 

na cor preta.

Conjuga-se então o símbolo da aranha com o do código do Color

ADD (Fig. 49), apresentando aqui também a sua versão a negativo.

Fig 49. Pictograma do Preto 
(Grade, 2013)

Fig 50. Pictograma do 
Preto inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 51. Pictograma do Preto em 
positivo e negativo sobre fundo 
neutro (Grade, 2013)
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Verde

O Verde teve duas respostas exponenciais a Relva com 17 respos-

tas (54,8%) e a Folha com 12 (38,7%). A escolha deveria recair so-

bre a relva, no entanto, numa análise mais exaustiva, a folha surgiu 

como uma melhor opção, ou seja, na maioria dos casos quando 

se pretende representar a natureza utiliza-se a folha verde, bem 

como, a folha verde existe nas plantas, nas flores e nas árvores, 

sendo portanto uma representação mais efectiva da cor verde do 

que seria a relva. 

Ao símbolo da folha é então adicionado o ColorADD (Fig. 52), fi-

cando formado o código para a cor verde e a sua respetiva versão 

em negativo.

Fig 52. Pictograma do Verde 
(Grade, 2013)

Fig 53. Pictograma do 
Verde inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 54. Pictograma do Verde em 
positivo e negativo sobre fundo 
neutro (Grade, 2013)
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Cor de Laranja

O Cor-de-laranja representou mais um empate na escolha do pic-

tograma a atribuir, nesse caso entre a Abóbora e o Caranguejo 

com um total de 9 desenhos cada um (29%). A escolha entre estes 

dois elementos, foi dificultada pela falta de factores de desempa-

te, pois ambos apresentam a cor cor de laranja e não implicam 

grandes ambiguidades. A escolha recaiu sobre o caranguejo uma 

vez que a maioria dos simbolos representam animais e não existir 

historial relativo a frutos ou leguminosas.

O código do sistema ColorADD fica complementado com o picto-

grama do caranguejo, formando o código final utilizado no manual.

Fig 55. Pictograma do Cor de 
Laranja (Grade, 2013)

Fig 56. Pictograma do Cor de 
Laranja inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 57. Pictograma do Cor de 
Laranja em positivo e negativo 
sobre fundo neutro (Grade, 2013)
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Violeta

O Violeta obteve uma resposta em destaque, com o desenho das 

Uvas a apresentar 15 respostas (48,4%),  seguindo-se o Polvo com 

9 desenhos (29%). As uvas embora correspondam ao maior nú-

mero de respostas dadas apresentam alguma ambiguidade uma 

vez que este fruto pode apresentar também a cor verde. Assim, a 

escolha recaiu sobre o desenho do Polvo.

Ao símbolo do polvo adicionou-se o ColorADD (Fig.58), de forma a 

se poder obter o código final, representativo da cor violeta.

Fig 58. Pictograma do Violeta 
(Grade, 2013)

Fig 59. Pictograma do 
Violeta inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 60. Pictograma do Violeta em 
positivo e negativo sobre fundo 
neutro (Grade, 2013)
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Castanho

O Castanho obteve a maior diversidade de respostas, havendo 

apenas uma que se destaca ligeiramente das demais, o Urso com 

8 desenhos (25,8%). A escolha recaiu sobre o pictograma do urso e 

apesar da consciência de que este animal pode apresentar outras 

cores para além do castanho, normalmente ele é representado 

com esta cor. As outras cores do urso recaem nas cores preto e 

branco o que evita a confusão na visão daltónica, não se verifican-

do quaisquer problemas de diferenciação.

O pictograma do urso é combinado com o código do ColorADD re-

presentativo do castanho (Fig. 61), ficando formado o código para 

a cor castanho e a sua respetiva versão em negativo.

Fig 61. Pictograma do Castanho 
(Grade, 2013)

Fig 62. Pictograma do 
Castanho inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 63. Pictograma do Castanho 
em positivo e negativo sobre 
fundo neutro (Grade, 2013)
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Cor de Rosa

O Cor-de-rosa teve diversas respostas, sendo as de maior referên-

cia os Flamingos com 10 desenhos (32,3%), o Porco com 9 desenhos 

(29%) e as Rosas com 7 desenhos (22,5%). No caso do Cor-de-Rosa 

a escolha recaiu sobre a segunda mais desenhada, o porco, pois o 

flamingo é um animal que nem todas as crianças identificam, devi-

do à sua pouca representatividade no nosso contexto geográfico.

O símbolo final do cor-de-rosa é composto pela união do picto-

grama do porco e o símbolo representativo do ColorADD para a 

mesma cor.

Fig 64. Pictograma do Cor de Rosa 
(Grade, 2013)

Fig 65. Pictograma do Cor de 
Rosa inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 66. Pictograma do Cor de Rosa 
em positivo e negativo sobre 
fundo neutro (Grade, 2013)
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Cinzento

Nos desenhos elaborados para o Cinzento houve um empate no 

número de desenhos mais representados. Havendo 7 desenhos 

(22,6%) de Nuvens e de Elefantes, no entanto a escolha recaiu 

sobre os elefantes pois as nuvens são maioritariamente brancas, 

somente em casos de tempestade é que temos nuvens cinzentas. 

E o elefante embora perante a fotografia exista a referência ao 

facto de ele ser amarelo, perante o pictograma apenas afirmaram 

a cor cinzenta.

O cinzento é constituído, como os demais, pela combinação do 

símbolo do elefante com o código aplicado ao cinzento no ColorA-

DD. Neste caso optou-se pelo símbolo representativo do cinzento 

claro no sistema do ColorADD, pois o cinzento escuro nas cores 

assemelha-se muito ao preto, sendo então pouco utilizado nesta 

fase de aprendizagem.

Fig 67. Pictograma do Cinzento 
(Grade, 2013)

Fig 68. Pictograma do 
Cinzento inserido na grelha de 
proporcionalidade (Grade, 2013)

Fig 69. Pictograma do Cinzento 
em positivo e negativo sobre 
fundo neutro (Grade, 2013)
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1.2 Pictogramas

Tamanhos mínimos

Afim de se garantir a leitura correta do símbolo e do código do 

ColorADD definiram-se quais seriam as dimensões mínimas e acei-

táveis. 

              

Fig 70. Todos os pictogramas 
elaborados (Grade, 2013)

Fig 72. Medidas mínimas (Grade, 
2013)

Fig 71. Tamanhos mínimos 
(Grade, 2013)
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2. Definição e desenvolvimento do Manual  - 

Memória descritiva

O primeiro passo a dar para o desenvolvimento do manual foi a de-

finição do título, uma vez que este pode ser decisivo na motivação 

das crianças e na escolha dos seus educadores. Posteriormente, 

definiram-se os princípios da metodologia de ensino a ser aplicada 

para o ensino das cores a crianças daltónicas. A metodologia foi 

construída em função das informações transmitidas pelo Ministé-

rio da Educação aos Educadores de infância e que em simultâneo 

se baseia nos fundamentos de vários teóricos da temática.

A metodologia aplicada baseia-se na premissa de que se os 

daltonicos forem orientados na aprendizagem da cor, conseguem 

perceber as diferentes cores através da respetiva luminosidade 

em vez da matiz como as pessoas de visão regular as percebem. 

Partindo desse pressuposto, o manual propõe uma aprendi-

zagem baseada na associação das cores a pictogramas facilmente 

identificáveis por crianças da faixa etária entre os 3 e os 5 anos de 

idade. A incapacidade das crianças daltónicas visualizarem corre-

tamente as cores não implica que sejam portadores de deficiência 

de aprendizagem e/ou memorização. Então, verifica-se a possibili-

dade das crianças daltónicas memorizarem as cores que os objetos 

naturalmente apresentam, o que lhes permitirá cumprir os objec-

tivos de aprendizagem estabelecidos pelo MdE - pela possibilidade 
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de desenvolverem as suas capacidades para o reconhecimento da 

cor através do seu valor lumiíico - e fundamentalmente pelo con-

tributo desta aprendizagem para a sua inclusão na sociedade. 

Como elemento auxiliar neste processo de investigação sele-

cionou-se o sistema de código cromático do ColorADD. A partir 

deste sistema estabeleceu-se uma relação entre a cor e um picto-

grama representativo de um objeto/animal, pois para as crianças 

desta faixa etária seria muito difícil a compreensão do ColorADD 

que se direciona para um público com mais idade e pelo menos 

com capacidade de leitura. Assim, todos os exercícios apresen-

tados no manual de aprendizagem proposto, terão o objetivo de 

estimular a criança a aprofundar e a demonstrar os seus conheci-

mentos sobre o mundo das cores.

Definidos os princípios metodológicos iniciou-se a identificação 

das áreas temáticas integrantes do futuro manual. O manual em 

construção não tem por objetivo substituir o manual tradicional 

ou oficial do ensino pré-escolar, antes pretende ser uma fonte de 

informação inclusiva na abordagem dos diferentes temas que pos-

sam implicar o uso das cores ao longo do ano curricular. A inclusão 

da criança daltónica na sua comunidade académica implica dire-

cionar os exercícios (que não tenham de ser exclusivos para o seu 

problema, uma vez que esta situação pouco contribuiria para a sua 

integração) para as suas características e que simultaneamente es-

timule o método de memorização do presente código. As áreas 

temáticas selecionadas foram inseridas na tabela 8, com a corres-

pondência ao respetivo anexo para uma fácil consulta.

O manual em construção dirige-se aos dois anos de escolari-

dade que compõem o ensino pré-escolar, e pode ser utilizado de 

acordo com as temáticas que vão sendo leccionadas pelos educa-

dores/encarregados de educação. A utilização não sequencial do 

manual pode ficar comprometida caso a criança ainda não tenha 

aprendido todos os símbolos.

O manual apresenta em sequência as páginas relativas ao ensi-

no/aprendizagem de cada símbolo, um exercício prático de modo 

a treinar os conteúdos programáticos ensinados.
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O primeiro protótipo do manual foi apresentado a uma edu-

cadora de infância - a coordenadora do Ensino Pré-escolar no Co-

légio Moderno - que o considerou  adequado à faixa etária que 

define o seu público alvo, em concordância com o programa das 

OC e cumpridor dos objetivos propostos.  O manual foi igualmen-

te apresentado ao grupo de alunos que colaborou no desenvolvi-

mento dos símbolos, como será explanado posteriormente. 

Área Temática
Número de

Atividades no 
Livro

Número de 
Página - Anexo 

Digital CD1

Alimentos 4
153-154, 155-156, 157 

e 173

Animais 3 161-162, 166 e 170

Arco íris 1 159-160

Caligrafia 13

13, 23, 33, 46, 51, 53, 

73, 85, 105, 127, 135, 

145 e 161

Posicionamento 1 64

Contagem 7
44, 48, 64, 92, 114, 

150 e 167-168

Cores quentes e frias 1 149-150

Dias da semana 1 120

Ecopontos 2 117 e 118

Lateralidade 1 47

Estações do ano 1 65-66

Feminino e Masculino 2 132 e 145

Formas 1 69

Grafismos 4 42, 57, 79-80 e 100

Dimensão 1 101

Meios de transporte 1 61

Numeração (1 até 11) 5 43, 63, 91, 113 e 149

Sequências 2 41 e 115

Sinalização Rodoviária 2 123 e 124

Tab 8.  Áreas temáticas e as 
páginas do manual (Grade, 2013)
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2.1. Características Projetuais  

Definidos os conceitos teóricos que sustentam o manual, de-

linearam-se as características físicas e iniciais para o projeto do 

livro. A primeira decisão a ser tomada prendeu-se com a escolha 

do formato da página e da respetiva grelha.

O formato de livro adotado foi o quadrangular com as propor-

ções relativamente às páginas do manual de 21 cm de largura por 

20 cm de altura, incluindo o bleed de 0,5 cm, para maximizar a 

folha de impressão utilizada em Portugal (Capítulo iii - 3.1.1).

A escolha deste formato baseou-se nas caracteristicas antro-

pométricas e ergonómicas desta faixa etária, de modo a motivar 

a melhor postura possível quando sentados à mesa de trabalho/

estudo, uma vez que o documento no formato A4, na posição ver-

tical, o topo do livro excessivamente distante do centro ocular da 

criança, na versão horizontal tem um problema idêntico mas na 

sua extensão.

Para a definição da grelha, optou-se pela teoria de Paul Renner, 

que subdivide a página em 512 esquadrias proporcionais ao seu 

formato. A escolha recaíu na grelha de Renner, pois esta apresenta 

um número elevado de divisões, potenciando as possibilidades de 

soluções e adaptações. Contudo uma página que contenha na sua 

totalidade ou maioritariamente ilustrações não recorre à utiliza-

ção da grelha.

Fig 73. Dimensões do manual 
(Grade, 2013)
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Após a definição da estrutura e do layout da página, investigou-se 

quais as melhores soluções tipográficas a serem utilizadas. Elege-

ram-se duas tipografias diferentes: uma fonte para ser utilizada 

nas legendas dos exercícios e nos textos descritivos, e outra para 

ser utilizada nos títulos e na página sempre que fosse necessário 

escrever/referenciar algo no próprio exercício (por exemplo o 

nome de um objeto na página). No entanto no decorrer do proje-

to, mostrou-se necessário inserir uma terceira tipografia para se 

utilizar nos títulos e nos locais onde se está a ensinar matéria, de 

forma a que as páginas destinadas à instrução se distingam tam-

bém através da tipografia.

As três fontes utilizadas foram a “Gloria Hallelujah”, a “Love Ya Like 

A Sister” e a “Marker Felt”. 

A “Gloria Hallelujah” (Fig.76) utilizada nos textos e legendas foi 

escolhida por sugerir ser escrita por uma pessoa, criando-se as-

sim uma sensação de familiaridade e de proximidade, mesmo na 

criança que ainda não domina a leitura. Tem um carácter huma-

Fig 74. Grelha utilizada no manual 
(Grade, 2013)
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nista que lhe confere muita personalidade, devido aos traços com 

espessuras ligeiramente avultadas e com terminais angulosos.  É 

ainda uma fonte divertida e que relembra as tipografias utilizadas 

em bandas desenhas. É de fácil leitura e adapta-se a diversas di-

mensões, pode ser usada em caixa alta ou em caixa baixa, manten-

do sempre a sua qualidade.

A “Love Ya Like A Sister” (Fig.77) é a fonte utilizada nas refe-

rências aos objetos representados na página. É uma fonte infan-

til a que recorrem diversos livros infantis, bem como, marcas que 

querem despertar o interesse das crianças, como por exemplo a 

Nestlé nas suas embalagens de cereais. Esta fonte caracteriza-se 

pelos caractères largos e serifados mas de ótima leitura, é diverti-

da e irregular, atraindo a atenção das crianças.

A “Marker Felt” (Fig.78) é a fonte utilizada nas páginas de 

aprendizagem; a sua escolha deve-se ao facto dela sugerir a escrita 

manual e por apresentar um carácter forte e marcante, apesar de 

ser visualmente confortável. Utiliza-se particularmente em caixa 

alta e em frases de pequena dimensão. 

O recurso constante a tipografias que simulem a escrita ma-

nual deve-se às características do publico alvo ao qual o manual 

se dirige, e que são entendidas como acolhedoras e confortaveis. 

Em algumas atividades específicas propostas ao longo do 

manual determinou-se a utilização da fonte “Maternellecolor” 

(Fig.75), pois esta tipografia apresenta-se como facilitadora de ati-

vidades como o escrever por cima.

Fig 75. Exemplo de utilização 
da fonte “maternellecolor” na 
paginação do livro (Grade, 2013)
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Fig 77. Exemplo de abecedário 
“Love Ya Like A Sister” (Grade, 
2013)

Fig 78. Exemplo de abecedário 
“Marker Felt” (Grade, 2013)

Fig 76. Exemplo de abecedário 
“Gloria Hallelujah” (Grade, 2013)
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Após as tomadas de decisão relativas às fontes tipográficas 

adotadas iniciou-se o projeto de representação gráfica, ou seja, as 

experiências de ilustrações, tendo por intenção a necessidade do 

manual ser interativo.

A nível ilustrativo recorreu-se a várias experimentações de téc-

nicas sempre com base digital, obtendo-se diversos resultados. A 

técnica que apresentou a melhor definição e clarificação para o pú-

blico alvo e, em que as cores são diretas é a “ilustração digital”. A 

inpiração desta técnica baseia-se em artistas franceses Marc Bou-

tavant e Delphine Durand, e ainda Meomi e Juliana Pedemonte.

Houve um grande cuidado na escolha das representações, uma 

vez que a representação elaborada poderia ser limitadora, pois 

pretendia-se produzir uma paginação orientada para as crianças 

daltónicas. O manual foi então projetado de forma a que as cores 

utilizadas em cada página não impedissem os daltónicos de com-

preender todos os apontamentos. Assim, a opção recaiu numa 

ilustração de cores fixas, sem contornos, mas com sombras bem 

definidas a delinear sempre todos os elementos, evitando-se os 

degradês e os efeitos esfumados.

O processo ilustrativo inicia-se por esboços manuais, pouco 

pormenorizados, que posteriormente vão ganhando forma, pro-

porção e vida no computador.

A conceção de desenhos e formas com as tecnologias digitais, 

motiva o questionar da composição do seu resultado final, e da 

sua capacidade para transmitir a mensagem. Assim, esta técnica 

apresenta-se como a mais vantajosa pela possibilidade de altera-

ção rápida de sombras e de cores.

Fig 79. Esboço digital sobre o 
esboço manual (Grade, 2013)
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Como metodologia ilustrativa utilizou-se a seguinte técnica: 

após a finalização do esboço manual procedeu-se à sua digitali-

zação, e edição no programa Illustrator. O trabalhar com este 

software solicita que se “cole” o esboço ao fundo de modo a que 

nunca saia da mesma posição. Posteriormente, construiram-se as 

personagens, os elementos presentes na página e por fim o cená-

rio; cada um destes elementos está inserido numa layer de forma 

a se proceder facilmente à sua edição na página. Esta metodologia 

possibilitou também a montagem, o experimentação e o teste de 

outros posicionamentos de personagens no mesmo cenário.

A coloração foi decidida conscientemente; por exemplo, no caso 

de utilizar dois tons da mesma cor no mesmo cenário, esta utiliza-

ção ficava dependente do resultado obtido recorrendo unicamen-

te à barra correspondente ao preto de modo a fixar a alteração na 

escala de luminosidade e deste modo potenciar a sua visualização 

pelo individuo portador de daltonismo. No entanto, como existem 

diversos tipos e gravidades de daltonismo existe sempre a possibi-

lidade de não se conseguir responder a todas as situações. 

A nível de produção gráfica antes de qualquer decisão, foi neces-

sário estabelecer quais as capacidades projetuais que se preten-

diam. A escolha do material a ser utilizado para o manual foi deve-

ras importante, pois todas as interações poderiam ser limitadas ou 

Fig 80. Composição final da Fig. 79. 
(Grade, 2013)
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impossibilitadas pelas caraterísticas. A decisão final foi obtida após 

variados testes, sendo que a colaboração da gráfica foi decisiva 

para a sua seleção. A escolha deveu-se ao facto de se pretender 

um papel, que responda simultaneamente:

Resistência e durabilidade – Visto ser um manual corres-

pondente a dois anos lectivos, tem de suportar o manusea-

mento por crianças durante este periodo de tempo;

Ser apagável – através do uso de marcadores de feltro e 

de um pano regular, de forma a não impossibilitar o uso caso 

exista alguma anomalia com as canetas; 

Aderência para colar e descolar autocolantes – diversas ati-

vidades requerem a colocação de autocolantes, e porque um 

dos princípios é a possibilidade de repetir atividades, afim de 

consolidar os conhecimentos; 

Ser maleável – de forma a que se possa colocar janelas, sem 

que se comprometa o funcionamento das mesmas.

O facto de ser possível refazer todas as atividades e todas as 

interações – a colagem e descolagem dos autocolantes e as cane-

tas apagáveis – tem por objetivo estimular a confiança da criança 

para que não se sinta amedrontada com o factor erro e simultane-

amente se sinta motivada e estimulada para a temática em estudo.

As restantes combinações de papéis e respetivos aditivos, 

apresentavam sempre questionaveis soluções entre as quais a 

resistência ao uso de qualquer caneta de feltro e a consequente 

eliminação com um pano e/ou a colagem de autocolantes que ao 

se descolar traziam parte das cores da folha impressa.

No entanto, a construção da maquete concretizou-se num papel 

diferente do pretendido, pois a utilização deste tipo de papel re-

quer a encomenda do mesmo, uma vez que não se encontra dis-

ponível nas gráficas, particularmente para uma impressão de uma 

única unidade. 
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Os acabamentos finais do manual consistiram no sistema de enca-

dernação e a capa. 

A escolha do método de encadernação surge no início da pla-

nificação do manual. Tendo em vista que se trata de um manual 

escolar deve-se garantir a melhor performance para o aluno. Ao 

analisar a informação recolhida para a formulação da critica lite-

rária, sabia-se que a escolha teria de recair sobre algo que princi-

palmente permitisse ficar totalmente plano, para não interferir na 

visualização, nem na realização das atividades. Em função dessa 

característica a melhor opção foi encadernação mecânica, sem 

costuras, recorrendo a argolas em espiral.

As argolas são em plástico, de modo a garantir a segurança da 

criança no manuseamento das extremidades da encadernação, 

mas também por evitarem a rápida deformação das mesmas. For-

malmente são da mesma extensão que a página do livro e são pre-

paradas para encadernações de 27mm.

Embora se trate de um encadernação menos duradoura, o mate-

rial escolhido para as páginas do livro pela sua gramagem e resis-

tência permite garantir uma utilização segura e prolongada.

Fig 81. Simulação da 
Encadernação e Pormenor 
(Grade, 2013)

Este manual 
pertence a
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O sistema escolhido para a encadernação torna-se limitador nas 

opções que se podem escolher para a capa. De qualquer forma, 

não se pretendeu prescindir da utilização de capa dura, nem da 

lombada, que numa estante de livros faz toda a diferença.

Desenvolveu-se então um sistema que conjuga os diversos pa-

râmetros: utiliza-se a capa dura, com dimensões superiores às do 

livro e para a lombada recorreu-se à dimensão das argolas. Para a 

união do conteúdo à capa optou-se por perfurar – como na enca-

dernação mecânica – a capa correspondente ao verso do livro duas 

vezes – com uma distância de 0,6 cm entre si – e a cerca de 0,5 cm 

do início da lombada. Posteriormente fizeram-se passar as argolas 

simultaneamente pelas perfurações na capa do livro e pelas pá-

ginas já organizadas, concluindo-se assim a união entre as duas.

A capa foi das últimas decisões do projeto, não graficamente 

mas conceptualmente, uma vez que se encontra dependente da 

dimensão final da lombada. O conceito de capa escolhido foi so-

mente utilizado no protótipo final, após a avaliação e as melhorias 

consequentes da validação.

Fig 82. Simulação da capa e 
pormenor em corte (Grade, 2013)
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2.2.  A Conceção do Manual 

O manual iniciou-se com a sua projeção e a organização dos dados. 

O objetivo principal sempre foi a comunicação da informação de 

forma simples: a aprendizagem e memorização do código, a asso-

ciação do objeto a uma cor, e a apresentação clara das atividades 

para que sejam cumpridas no tempo estipulado pelo educador. 

Foi então desenvolvida e projetada a melhor forma de fazer va-

ler a metodologia proposta, sendo que se seguiu sempre o mesmo 

método para todas cores.

A utilização do manual prevê um teste de despiste ao daltonis-

mo. Visto se tratar de crianças sem domínio de leitura, optou-se 

por fazer o teste como Evans (2003b) tinha proposto, ou seja, per-

guntar as cores das peças de roupa que a criança ou algum colega 

tenha vestidas.

Neste caso apresenta-se uma página dupla11 sendo que na pá-

gina esquerda surge um figurino feminino e na página direita um 

masculino, ambos estão inseridos num cenário de quarto com um 

guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, estão diversas peças com 

as 11 cores que deverão ser leccionadas, cores que acabam por 

completar grosseiramente toda a paleta cromática.

O objetivo é que a criança abra o roupeiro, que tem o efeito 

de janela, e retire as peças de roupa correspondentes às que tem 

vestidas ou às que outro colega tenha vestidas. As peças de rou-

Fig 83. Teste de diagnóstico 
- Simulação de aplicação de 
autocolantes (Grade, 2013)

11 - Páginas 7 e 8 do livro no Anexo 

digital CD1



Ensino de Cores a Crianças Daltónicas: 
Criação de um Manual Interativo para o Ensino Pré-Escolar

154

pa são em autocolante reutilizável, de forma a se poder efetuar o 

teste a mais do que uma criança e em mais do que uma situação. 

Inicialmente as peças de roupa estão nas folhas dos autocolantes, 

sendo a criança a preencher o roupeiro.

Se a criança por mais do que uma vez utilizar cores diferentes 

das corretas, propõe-se ao educador de infância que contacte o 

encarregado de educação; no caso de ser o próprio encarregado 

de educação propõe-se que contacte  um oftalmologista para um 

diagnóstico mais exacto.

A importância deste teste advém da inexistência de qualquer 

tipo de despiste durante toda a vida escolar, bem como, em todo o 

plano de saúde previsto pelo governo.

Para se demonstrar o método utilizado para a exposição das cores 

tomaremos o vermelho como exemplo, sendo que todas detêm o 

mesmo ensinamento sistemático.

Primeiro surge uma página dupla com uma ilustração total12, 

onde estão presentes diversos elementos que naturalmente os-

tentam a cor a apresentar.

O objetivo de se utilizar a página do cenário antes da apresen-

tação efetiva das cores prende-se com o despertar para o tema, 

ou seja, conjuntamente com o educador a criança vai viajar por 

elementos do mundo da cor apresentada. 
Fig 84. Página cenário para a cor 
vermelha (Grade, 2013)

12 - Páginas 11-12, 21-22, 31-32, 

49-50,  71-72, 81-82, 93-94, 103-104, 

125-128,  137-138 do livro no Anexo 

digital CD1
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Pretende-se que a criança estimule o seu sentido visual e se 

aperceba que diferentes coisas apresentam realmente a mesma cor. 

Dos melhoramentos sofridos na página dos cenários fazem par-

te a inserção de janelas de interação. Essas janelas surgem como 

um factor de estimulo e são colocadas por de baixo dos elementos 

presentes na página com o intuito de serem exemplos demonstra-

tivos dessa cor. As janelas escondem no seu interior  o nome do 

elemento, a cor e o símbolo que lhe corresponde. A curiosidade da 

criança é despertada pelo símbolo, que deverá estar em todas as 

janelas dessa página.

Acrescentou-se numa terceira fase, o símbolo e o nome da cor 

ao próprio cenário, uma vez que o manual não exige uma leitura 

sequencial apresentando-se como um elemento guia para a cor 

pretendida.

Ao virar da página a criança encontrará a apresentação do sím-

bolo. A apresentação é feita numa única página, estando o símbo-

lo em grande destaque no seu centro.

Neste momento educativo definiu-se uma abordagem simplis-

ta para que o educador oriente a aprendizagem de acordo com os 

seus próprios objetivos.

No entanto foi ainda aplicado sob o símbolo, o método de for-

mação do mesmo, ou seja, tendo o exemplo a página (Fig.85), a 

forma que origina o novo símbolo, o coração, mais o código do Co-
Fig 85. Apresentação do símbolo 
vermelho (Grade, 2013)

13 - Páginas 13, 23, 33, 51, 53, 73, 83, 

95, 105, 129,  139 do livro no Anexo 

digital CD1
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lorADD para o vermelho. Esta associação é feita para que a crian-

ça se aperceba do surgimento e o fundamento da forma interna, 

mesmo que no início não lhe desperte a atenção. Com o decorrer 

do tempo, o pretendido será que a criança “abandone a ajuda” 

dos símbolos complementares e recorra unicamente ao ColorADD. 

Após a primeira abordagem a este parâmetro, foi adicionada a le-

genda para o símbolo e o objeto, que embora não apresente muita 

informação à criança pode facilitar ao educador. 

Na parte superior da página surge o nome da cor, que após o 

conselho da Educadora Rita Reis (educadora do grupo que aprovou 

os símbolos), passou a ser escrito com duas tipografias diferentes: 

a primeira tradicional e a segunda que sugere a escrita manual, 

representada a tracejado o que estimula a criança a escrever por 

cima da palavra. Com isto pretende-se que a criança desenvolva a 

sua capacidade de escrita, e contribua para o seu reconhecimento 

visual da palavra referente ao nome da cor.

Na revisão foi também acrescentada a margem colorida, pois 

se um dos princípios de sustentação desta dissertação é a possibi-

lidade da aprendizagem através da luminosidade, a criança deverá 

ser exposta à presença da cor, fazendo todo o sentido que a página 

de apresentação também tenha a referência efetiva à cor, sem que 

esta prejudique a aprendizagem do símbolo.

No mesmo spread que a apresentação, no lado direito, surge 

uma página que foi elaborada para ajudar a consolidar os conhe-

cimentos referentes ao símbolo. É uma página de grande valor lú-

dico, onde se pede para a criança desenhar a forma que origina o 

símbolo14 (Fig.86).

Numa fase inicial, esta página era dividida ao meio, em que 

a metade deixada em branco era o suporte para a criança dese-

nhar uma forma igual àquela representada na metade ilustrada da 

página. O refinamento desta página surge com uma sugestão da 

educadora Rita, com a representação do processo para se chegar 

ao desenho final. Com base nessa sugestão, desenvolveram-se to-

dos os desenhos em seis etapas, removendo o espaço em branco, 

apesar de continuar a existir espaço para desenhar. A escolha de 

retirar o espaço em branco foi consequente de se pretender uma 

folha de melhor leitura, em que a mensagem fosse transmitida e a 

14 - Páginas 14, 24, 34, 52, 54, 74, 84, 

96, 106, 130, 140 do livro no Anexo 

digital CD1
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compreensão dos seis passos necessários para completar a figura 

fosse inequivocamente compreendida.  

Na paginação do manual, no conjunto de duas páginas sequenciais, 

tem por objetivo de ensinar a formação das cores, área temática 

a ser leccionada a nível do pré-escolar15. Durante este período, as 

crianças devem de aprender as cores básicas e a formação das se-

cundárias bem como das restantes cores a serem leccionadas. As 

crianças aprendem ainda a utilização do branco e do preto para 

escurecer ou aclarar as cores. Este momento de aprendizagem ne-

cessita obrigatóriamente de um adulto que os acompanhe e ajude 

na exploração da formação das cores.

Para a abordagem desta temática optou-se por colocar o siste-

ma de interseção de cores através dos três círculos, corresponden-

tes cada um a uma cor básica.

No caso das cores básica foi utilizada apenas uma página. Nes-

sa página apresenta-se a rosácea com destaque à cor trabalhada 

e as restantes em preto e branco. Como legenda, nessas páginas, 

está presente a referência à cor básica, bem como a alusão ao fac-

to de serem apenas três as cores básicas.

Fig 86. Página ensina a desenhar 
a forma do pictograma (Grade, 
2013)

15 - Páginas 16, 26, 36, 75-76, 85-86, 

97-98, 107-108, 131-132, 141-142 do 

livro no Anexo digital CD1
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Nos trechos em que existe a formação de cores fez-se recurso às 

duas páginas, sendo que na primeira foi utilizada uma ilustração, 

que varia em cada situação e que demonstra a adição das cores 

necessárias para se obter a cor final. Na segunda página colocou-

-se a mesma rosácea que foi utilizada nas cores primárias do colo-

rADD, nestes casos ficam visiveis as cores que estiveram presentes 

na construção da cor resultante.

Nas páginas referentes à ilustração é colocada em grande des-

taque a pergunta “Sabes como se faz o Cinzento?” (o cinzento é 

utilizado apenas a título de exemplo, no caso real é alterando para 

a cor que se está a formar) servindo de abertura para o tema da 

formação das cores. Situada na base da mesma página, encontra-

-se o esquema direto da adição das cores, como se se tratasse de 

uma operação matemática, afim de facilitar a associação e o ra-

ciocínio por parte da criança. Um sistema idêntico já tinha sido 

utilizado na página da rosácea, mas acabou por ser alterado para 

de facilitar a uniformidade desta parte. 

Na página da rosácea foi utilizado o mesmo sistema de legen-

das, ou seja, a primeira frase refere-se à característica da cor (se-

cundária, terciária, neutra ou intermédia) e a segunda como indi-

cativa do número de cores em falta para a totalização das 11 cores.

Fig 87. Rosácea do Vermelho 
(Grade, 2013)
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Fig 89. Página dos objetos 
vermelhos (Grade, 2013)

Na intenção da aprendizagem que permite associar um objeto a 

uma determinada cor,  o spread seguinte é de exclusiva exposição 

de elementos de uma única cor16, não tendo de ser obrigatoria-

mente da natureza (o critério utilizado para a selecção dos símbo-

los) como é o exemplo do carro dos bombeiros. No entanto exis-

tem algumas cores que não são tão fáceis de exmplificar e nesses 

casos optou-se por utilizar uma só página.

Para que não se apresente uma página excessivamente exaus-

tiva, as representações apresentam uma larga margem entre si, 

tendo por função separar elementos, mas igualmente deixar espa-

ço para que seja possível desenhar e assim completar com exem-

plos que se adaptem ao quotidiano da criança, tal como é sugerido 

na legenda da página.

Fig 88. Formação e rosácea do 
Cinzento (Grade, 2013)

16 - Páginas 17-18, 27-28, 37-38, 55, 

56, 77-78, 87-88, 99-100, 109-110, 

133-134, 143-144 do livro no Anexo 

digital CD1
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No folhear do livro, apercebemo-nos que a página direita relativa 

aos objetos – particularmente nos casos em que só se concebeu 

uma página com objetos – e no spread consequente, estão pre-

sentes diversos exercícios dedicados à cor em estudo17. Estes exer-

cícios visam complementar a aprendizagem e a memorização do 

símbolo, particularmente pelo recurso a actividades diversificadas 

e dedicadas a cada uma das cores.

Na apresentação das ilustrações e nas atividades sugeridas 

houve o cuidado de não apresentar ou questionar qualquer simbo-

lo que não tivesse sido anteriormente ensinado. Assim, os educa-

dores podem optar por ensinar as cores por uma ordem diferente, 

uma vez que cada exercício se baseia apenas na cor em estudo no 

momento. 

O texto presente nestas páginas do manual é meramente descriti-

vo, tendo uma mensagem de informação/instrução particularmen-

te nas páginas que convidam às atividades. A escrita caracteriza-se 

por frases simples e diretas, utilizando o vocabulário próprio desta 

faixa etária, evitando-se que a mancha gráfica correspondente ao 

texto apresentasse um texto longo e condensado. Assim, a leitura 

do enunciado potencia a compreensão da criança, motivando o 

interesse e o desenvolvimento do exercício de forma autónoma. 

Fig 90. Atividades com o 
vermelho (Grade, 2013)

17 - Páginas 15, 19, 20, 25, 29, 30, 35, 

39, 40, 57, 58, 79-80, 88, 89, 90, 100, 

101, 102, 111, 112, 134, 135, 136, 144, 

145, 146 do livro no Anexo digital CD1
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As palavras relativas aos nomes das cores foram formatadas de 

modo a que se destaquem do fundo, apelando à atenção do leitor, 

ou seja da criança. O facto desta faixa etária não dominar a leitura, 

implica que o designer utilize o layout da folha e a linguagem grá-

fica de modo a que reconheçam a grafia da palavra e consequen-

temente o nome da cor sempre que aplicada em outro contexto. 

De modo a incrementar esta tipologia, associaram-se sempre os 

pictogramas aos nomes das cores a que correspondem. A intenção 

é facilitar a memorização e criar uma relação com o código - quer 

pela criança, quer pelo adulto que a acompanha. 

As legendas utilizam apenas a cor preto sobre fundo claros e a 

cor branca sobre fundos mais escuros, de modo a garantir o con-

traste forma fundo. O uso desta paleta acromática garante que 

independentemente do tipo de daltonismo da criança a leitura é 

sempre possível de se realizar.

Existem também exceções a esta estruturação, no caso do bran-

co e do preto após o spread de apresentação do símbolo não foi 

colocada nenhuma página referente à formação das cores. Este 

“espaço“ foi substituído pelo ensinamento do claro/escuro18. O po-

sicionamento desta temática neste local deve-se à necessidade de 

que seja exposta antes da formação do cinzento e do cor-de-rosa, 

evitando-se assim que se leccionem estas cores sem que exista o 

conhecimento prévio de que o preto e o branco detêm a função de 

escurecer ou aclarar as cores respetivamente.

Foi elaborado um spread para esta questão, sendo que no lado 

esquerdo está o claro e no lado direito o escuro. Em ambos os lados 

foi utilizada a mesma metodologia, onde se usou como exemplo a 

cor azul por ser a cor em que os daltónicos apresentam menos di-

ficuldade na sua visualização e reconhecimento. Esta abordagem 

é sustentada pelos fundamentos do ColorADD, pois este código 

também prevê o facto de existirem cores escuras e cores claras, 

sendo a aprendizagem desta adição o factor mais importante para 

a criança daltónica reter deste tema.

Ao findar este conjunto de páginas, seja o do claro/escuro ou a 

formação de cada cor, dá-se por terminada a aprendizagem direta 

ao símbolo. Todas as restantes páginas são envoltas de atividades 
18 - Páginas 59 e 60 do livro no Anexo 

digital CD1
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que exploram o uso e a memorização dos símbolos e que maiorita-

riamente visam outros conteúdos programáticos pertencentes às 

OC e às MA (que foram particularmente referidos no ínicio deste 

capítulo) resultando num total de 86 páginas unicamente dedica-

das a exercícios e atividades de exploração.

A fim de garantir que a metodologia aqui descrita era compreen-

dida por parte dos EI e EE, desenvolveram-se notas iniciais e finais 

onde se explicam todos os procedimentos, bem como a melhor 

abordagem a ser feita ao manual.

Fig 91. Página de aprendizagem 
do claro/escuro (Grade, 2013)

Fig 92. Exemplo de páginas de 
atividades (Grade, 2013)
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2.3. Despiste de Incorreções Programáticas

Com a conclusão de todos os spreads do livro, evidenciou-se a 

necessidade de averiguar se os exercícios eram executáveis pelas 

crianças da faixa etária em estudo, bem como perceber em que 

situações é que elas poderiam dispersar os seus conhecimentos. 

Para tal voltaram-se a reunir todas as crianças, que anteriormente

tinham colaborado na formulação dos símbolos - visto ter-se mos-

trado uma missão impossível agrupar e encontrar crianças sem 

domínio de leitura, a frequentarem o pré-escolar - e que já tives-

sem sido diagnosticadas como portadoras de daltonismo, particu-

larmente, que os encarregados de educação autorizassem a sua 

participação no estudo.

Este momento estava programado para que fosse um dos pro-

cessos de validação, contudo sem se reunir o grupo de amostra 

pretendido optou-se por transformar numa sessão de despiste a 

incorreções de exercícios e/ou programáticas.

Este grupo de amostra sugeriu a adaptação do manual, limitan-

do-se esta unicamente à impressão dos spreads a preto e branco, 

pois a vantagem que as crianças de visão regular poderiam ter por 

visualizarem as cores nos exercícios encontra-se assim afastada, 

ficando o grupo restringido aos símbolos e à associação que eles 

iriam fazer entre o símbolo e a sua cor correspondente – como já 

foi referido, este grupo de amostra em apresentações anteriores 

tinha escolhido e nomeado sem ambiguidades as cores corretas 

para os símbolos.

A experiência decorreu na sala de aula regular, onde os alunos 

estão dispostos em mesas de quatro elementos. A educadora pro-

cedeu à exposição de como iriam decorrer os trabalhos seguintes e, 

como as crianças se deveriam comportar ao longo da experiência. 

A cada grupo de mesas com três crianças foram entregues três 

cópias do mesmo spread, sendo que mais nenhum grupo iria re-

ceber um exemplar igual – devido ao vasto número de páginas, 

representaria um elevado número de horas que os alunos teriam 

de despender da sua carga lectiva. A educadora distribuía os do-

cumentos numa mesa, lia o enunciado e detetava se as crianças 

compreendiam o exposto, caso se verificasse necessário a edu-

cadora procedia à repetição ou a um auxílio mais personalizado. 
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Após a apresentação do trabalho, mudava de mesa e fazia o mes-

mo que na anterior, de modo a que as crianças resolvessem os 

exercícios de forma autonoma. Simultaneamente, a investigadora 

ia analisando as reações das crianças às atividades, percebendo se 

as consideravam de fácil ou de difícil resolução e se os exercícios 

solicitados atraíam a sua atenção. A experiência foi repetida 3 ve-

zes, por períodos de 1h30.

Através das resoluções das crianças, das indicações da educa-

dora – que foram transmitidas de forma voluntária – e das ilações 

que a investigadora pode retirar, procedeu-se às alterações que 

constam na seguinte tabela, sendo que alterações que foram refe-

ridas anteriormente não estão presentes.

Área 
Temática

Página no 
Anexo

Dificuldades / Anotações / Sugestões Melhorias Efetuadas

Grafismos 19
Ligação direta aos pintainhos sem passarem 
pelo milho 

Delineou-se a tracejado o caminho por onde terão 
de desenhar as patinhas do pintainho

Identificação 
das Cores

37
Tendência para pintarem todos os objetos nas 
cores corretas.

Alteração da informação na legenda – Restringindo 
apenas aos vermelhos.

Sequências 39
Houve dificuldade em acompanhar a ordem da 
sequência.

Acrescentou-se no 4º, 5º e 6º carro o símbolo 
correspondente. Passando a existir duas voltas 
exemplares.

Grafismos 40
A Educadora sugeriu colocar-se o ponto de ini-
cio e o sentido em que se faz a circunferência.

Acrescentou-se o ponto de partida e uma seta 
representante do sentido a seguir. Alternou-se o 
sentido entre as circunferências.

Grafismos 40
Após circundarem as crianças pediram para 
preencher os buraquinhos.

Alteração da informação na legenda – Pedindo no 
final para preencher.

Números 43
O exercício após resolvido ficava visualmente 
confuso.

Alteração da informação na legenda –  Retirou-se 
o pedido para a ligação entre si das moedas com o 
mesmo número.

Números 44
Os alunos apresentaram alguma dificuldade 
em desenhar o número sem tracejado.

Acrescentou-se o tracejado em todas as parcelas 
da grelha.

Grafismos 98
Seguiu-se o mesmo conselho recebido para a 
página 40.

Acrescentou-se o ponto de partida e uma seta 
representante do sentido a seguir. Alternou-se o 
sentido entre as circunferências.

Grafismos 100 Dificuldade em ligar e/ou imitar alguns pontos.
Nos locais de referência complementado com o 
desenhado a tracejado.

Contagem 112
Dificuldade em desenhar o numero de pétalas 
pedido.

Por sugestão da educadora, completou-se a trace-
jado uma flor de 8 e uma de 9 pétalas.

Identificação 
das Cores

131
Tendência para marcarem todos os objetos 
com as cores corretas.

Alteração da informação na legenda – Restringindo 
apenas aos cor de rosa.

Caligrafia 161
Os alunos apresentaram alguma dificuldade 
em desenhar as letras sem tracejado.

Acrescentou-se o tracejado em todas as parcelas 
da grelha.

Tab 9.  Melhorias efetuadas no 
manual (Grade, 2013)
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 3. Objetos Complementares

De modo a facilitar o quotidiano deste grupo etário foram conce-

bidas algumas peças didáticas que visam ser complementares ao 

elemento/momento pedagógico no ambiente escolar e também 

em situações presentes no meio familiar. Os materiais desenvol-

vidos estão idealizados de forma a que seja possível constituir um 

kit anexo ao manual.

Na escolha dos elementos que fazem parte da coleção teve-se 

em conta que, para uma melhor retenção de conhecimentos os di-

versos sentidos devem ser estimulados e potencializados durante 

o processo. 

Bloco

O bloco foi pensado para ser um dos elementos que as crianças 

utilizassem no seu dia-a-dia, este objeto tem como propósito com-

plementar a listagem dos objetos representantes de cada cor.

Este material tem um formato idêntico ao A7 – uma vez que se 

pretende que a criança ande sempre com ele –, foi desenvolvido 

com um total de 100 páginas, que estão unidas por meio de argo-

las facilitando o seu manuseamento. 

Cada folha foi colocada na vertical e em cada página foi de-

senvolvida uma esquadria simples, onde cerca de 2/3 corresponde 
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ao espaço em branco. Este espaço ficou em aberto  para que a 

criança desenhe o objeto que pretende identificar, seguidamen-

te encontram-se representados os símbolos desenvolvidos nesta 

investigação, na pretensão que a criança contorne aquele que re-

presenta a cor do objeto desenhado. Sob o símbolo inclui-se uma 

linha para que os pais ou educadores coloquem o nome do que 

foi representado – uma vez que o desenho infantil por vezes não é 

compreensível pelos adultos.

Canetas

Devido às atividades pedidas no decorrer do manual destacaram-

-se dois elementos que se mostraram indispensáveis de serem 

produzidos e fazerem parte do próprio manual: as canetas e a 

esquadria com os moldes dos símbolos. Analisar-se-à primeiro as 

canetas e posteriormente a esquadria.

O manual como foi referido requer a utilização de canetas de 

feltro para que possa ser apagado e reutilizado com maior facili-

Área de 
Desenho

nome do desenhado

Fig 93. Página do bloco. 1ª imagem 
simulação do espaço na folha; 
2ª imagem réplica da folha (Grade, 
2013)
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dade, para tal foi produzido um conjunto de 11 canetas, uma por 

cada cor leccionada. Estas canetas são de carga regular podendo 

ser substituídas por qualquer outro modelo de canetas marcado-

ras, se assim o preferirem.

Graficamente as canetas fazem alusão à cor na tampa e no 

tubo. A tampa está projetada para ter a cor a representar de colo-

ração uniforme, enquanto o tubo tem o fundo branco e um padrão 

com o símbolo desenvolvido, a escolha do padrão é para que a 

criança possa ter a caneta em qualquer posição e consiga sempre 

compreender o símbolo.

Fig 94. Simulação da aparência 
das canetas do Kit (Grade, 2013)

Fig 95. Padrão a aplicar nas 
canetas (Grade, 2013)
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Prevendo o caso de as canetas acabarem ou da inadaptação 

por parte da criança à caneta proveniente no kit, (por exemplo, um 

caso em que seja necessário recorrer a outro tipo de canetas obri-

gatoriamente) foram desenvolvidos uns marcadores que poderão 

ser colados no topo de quaisquer canetas. Este marcadores são 

universais, pois devido às suas dimensões e configuração geome-

trica, são possiveis de adaptar à maioria das canetas existentes no 

mercado nacional. Graficamente estes marcadores têm o recurso 

ao símbolo e a uma circunferência da cor que este simboliza.

Estes marcadores foram desenvolvidos em papel autocolante, 

para que os pais e educadores possam, sempre que se verifique a 

necessidade, reproduzi-los facilmente. 

Moldes

A esquadria surge conscientemente com a necessidade deste ob-

jeto para resolver as atividades do manual. No entanto é uma peça 

que pode ser utilizada em qualquer situação pela criança, como num 

desenho, ou então em casos específicos que os educadores preten-

dam referir a cor a utilizar, dando autonomia à criança daltónica.

Os moldes foram planificados numa superfície única, sendo 

que o conjunto tem como dimensões 12cm de altura e 20cm de 

Fig 96. Simulação da aparência 
dos marcadores de lápis ou 
canetas (Grade, 2013)
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largura, as medidas aproximam-se das do livro, para que seja pos-

sível transportar sempre os dois em simultâneo. Relativamente 

aos símbolos detêm um tamanho médio de 2,5cm por 2,5cm, sen-

do que o código do ColorADD se encontra ao lado com as medidas 

médias de 0,8cm por 0,8cm.

Estes moldes foram produzidos num material maleável para 

segurança dos pequenos utilizadores, e para que seja adaptável 

às diversas superficies onde seja desejável ou necessário desenhar 

um símbolo. 

Etiquetas

As etiquetas foram planeadas e concebidas para ajudar as crianças 

a identificarem tudo aquilo que pretenderem. Com este objetivo 

desenvolveram-se etiquetas de identificação que podem ser ma-

terializadas em tecido e em material autocolante.

As etiquetas de tecido com a finalidade de serem colocadas nas 

peças de roupa – malas e estojos incluídos –, foram pensadas tam-

bém para situações particulares mas que fazem parte das rotinas 

dos alunos do pré-escolar. Por exemplo, o facto das salas de aulas 

no pré-escolar serem identificadas através de cores - incluindo as 

batas e os uniformes utilizados pelas crianças - emerge como uma 

motivação para a criação de uma etiqueta que pudesse identificar 

a cor da sala no uniforme. Verificam-se igualmente outras situa-

ções mais pontuais como o universos dos brinquedos infantis, em 

Fig 97. Simulação da aparência da 
esquadria/moldes (Grade, 2013)
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que os pais têm a possibilidade de identificar as peças de roupa 

das bonecas, ou então como os pais têm as etiquetas à disposição 

podem optar por identificar as peças de roupa da criança, e visto 

serem em tecido e cosidas a linha há sempre a possibilidade da sua 

reutilização.

Estas etiquetas foram apenas produzidas na versão horizontal, 

com 1,5 cm de altura e 4,5 cm de largura, o ideal seria que cada kit 

fosse composto por pelo menos três de cada uma das etiquetas.

As etiquetas autocolantes servem para identificar tudo o que a 

criança pretender desde o copo dos lápis, ao lápis, à capa do ca-

derno, ao brinquedos, ou seja tudo o que apresente uma superfí-

cie que permita a sua colagem.

Estas etiquetas estão disponíveis na vertical com 2,5 cm largu-

ra e 4,5 de altura, na horizontal com 1,5 cm de altura e 4,5 cm de 

largura e circulares com um raio de 1,8 cm.

vermelho

verde
cor de 
laranja cinzento

Fig 98. Simulação da aparência 
das etiquetas em tecido (Grade, 
2013)

Fig 99. Simulação da aplicação 
dos autocolantes em canetas 
(Grade, 2013)

Fig 100. Simulação da aparência 
de alguns autocolantes (Grade, 
2013)
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Cartões 

Este produto foi desenvolvido considerando o sistema de ensino 

nas salas de aula em Portugal, sistema em que é recorrente os edu-

cadores socorrerem-se dos objetos existentes na sala como caixas, 

canetas, lápis, folhas, peças de roupa, etc. para que as crianças 

identifiquem a cor por eles apresentada. No caso das crianças dal-

tónicas essa metodologia é completamente desaconselhada pois 

tende a criar perturbações ao nível do conceito que é a cor.

De modo a facilitar esta situação produziram-se diversos car-

tões de médio formato (15cm x 15cm) ilustrados nas duas faces. 

Numa face representou-se a cor e o símbolo figurativo dessa cor, 

no verso do mesmo cartão ilustrou-se apenas um objeto que apre-

sentasse a mesma cor.

Laranjas

Caranguejo

Fig 101. Simulação da aparência 
dos cartões (Grade, 2013)
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Para cada cor foram desenvolvidos 3 cartões, sendo que repre-

sentam apenas uma parte do que pode ser desenvolvido. Todos os 

cartões do mesmo cromatismo têm a face com a cor e o símbolo 

igual sendo o verso que se altera. Numa das versões produzidas o 

verso tem a ilustração do elemento utilizado para a criação do sím-

bolo, na segunda versão tem um outro objeto da mesma cor e que 

foi referenciado no manual, e a terceira versão é apenas uma face 

branca para que o educador possa colar a imagem ou desenhar 

algo que lhe pareça relevante e não se encontre referenciado.

 

Cartaz  

O cartaz foi desenvolvido com o intuito de auxiliar o meio educa-

tivo, podendo caso se pretenda (e que é verdadeiramente acon-

selhavel) também utilizá-lo no ambiente familiar da criança. Este 

é um cartaz inclusivo, uma vez que permite a sua compreensão e 

interpretação por crianças daltónicas e normovisuais

O facto de se ter desenvolvido um cartaz serve para que a 

criança daltónica tenha sempre um ponto de referência quando se 

encontra a trabalhar ou sempre que questionada sobre o universo 

das cores. Se o cartaz estiver presente na sua sala de aula, sem-

pre que se mostre necessário recorrer ao uso das cores a criança 

poderá consultá-lo e esclarecer as suas dúvidas relativamente ao 

significado da cor símbolo, conferindo-lhe assim uma maior auto-

nomia e independência.

Branco
Fig 102. Simulação da aparência 
do cartaz - pormenor do branco 
(Grade, 2013)
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Estruturalmente este cartaz apresenta para cada cor a seguin-

te informação: o nome, uma mancha da cor, o símbolo e um obje-

to dessa mesma cor. Nos casos em que se mostrou necessário foi 

também colocado a referência ao grupo a que pertence – primá-

rias, secundárias, etc. 

É um cartaz com um formato tradicional perto do A1.

Jogos didáticos

Os objetos desenvolvidos têm o intuito de proporcionar um mo-

mento lúdico, de diversão e de interação com os colegas e/ou fa-

miliares. Relembrando os jogos tradicionais foram selecionados a 

título de exemplo o jogo do Dominó e o jogo Twister, mas como 

Cores Segundárias

Cores Primárias

Cor de RosaCastanho Cinzento

Viol eta Cor de LaranjaVerde

Amarelo Azul Vermel ho

Branco Preto

Fig 103. Simulação da aparência 
do cartaz  (Grade, 2013)
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estes muitos outros poderiam ter sido desenvolvidos, visto que as 

alterações são unicamente formais adaptando-se à aprendizagem 

do símbolo e das cores.

O Dominó foi selecionado por possibilitar ser utilizado na sala 

de aula sem perturbar muito o seu funcionamento. Relativamente 

ao jogo inicial não se fizeram alterações nas regras, apenas se re-

criou o grafismo das peças.

No jogo tradicional, o dominó é constituído por 28 peças. Cada 

peça divide-se em duas partes, sendo que cada parte é ilustradas 

com pintas que vão do 0 até ao 6. Nesta versão substitui-se a nu-

meração por círculos coloridos com símbolos no seu interior, de 

forma a que o objetivo do jogo seja juntar os símbolos iguais.

O Twister foi primeiramente escolhido por a base do jogo ser um 

tapete com círculos coloridos e depois por jogar com a lateralida-

de que também faz parte das OC para o ensino pré-escolar.

As alterações ao jogo inicial a nível de regras, tal como no an-

terior, não foram modificadas, no entanto o tapete de jogo sofreu 

algumas modificações. O tapete reduziu o seu tamanho original, 

para se adaptar melhor às dimensões das crianças com aquela ida-

de, passou também a ter inserido nos círculos coloridos os símbo-

los correspondentes a cada cor. O tabuleiro com a seta também foi 

modificado de forma a que cada cor tivesse o seu símbolo associado.

Fig 104. Simulação da aparência 
do jogo Dominó  (Grade, 2013)
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Para uma utilização menos perturbadora da sala de aula desenvol-

veu-se uma segunda versão do Twister. Visto que este jogo exige 

um elevado espaço livre pensou-se numa alternativa, reduziu-se 

ainda mais o tamanho do tapete de forma a que se pudesse jo-

gar com os dedos, passando a ser um tradicional jogo de mesa. 

Neste caso o tabuleiro também sofreu alterações, indicando 

qual o dedo a colocar e em que cor. Esta abordagem incentiva 

também à aprendizagem da denominação dos dedos das mãos.

Em cada tabuleiro optou-se por utilizar um conjunto de quatro 

cores, diferentes entre si, de forma a sugerir a multiplicidade de 

opções que o presente jogo pode ter.

Fig 105. Simulação da aparência 
do jogo Twister. 1ª imagem 
tapete; 2ª imagem tabuleiro.  
(Grade, 2013)

Fig 106. Simulação da aparência 
do jogo Twister Dedos. 1ª imagem 
tapete; 2ª imagem tabuleiro.  
(Grade, 2013)
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CD

O CD comporta um documento digital de apoio aos educadores e 

E.E.. Esta informação foi concebida para facilitar o desenvolvimen-

to de tarefas que solicitassem o recurso aos símbolos. O documen-

to em análise é composto pelos seguintes conteúdos auxiliares: 

Etiquetas autocolantes – para no caso de que as que pro-

vêm no kit sejam insuficientes haja sempre alternativa;

Um documento para cada símbolo com fundo transparente 

– para que o educador possa colocar este símbolo em fichas, 

atividades e trabalhos a serem desenvolvidos pelos alunos;

Cartões com o verso branco – para que o educador tenha 

a possibilidade de criar um infindável número de cartões de 

acordo com as necessidades da criança;

Páginas idênticas às do bloco – para caso exceda o limite ou 

caso perca o bloco, a criança possa continuar a listar e docu-

mentar os seus objetos;

Identificadores de canetas – para que seja possível repro-

duzir o número necessário da cor que se pretender, visto serem 

em autocolante e adaptáveis a qualquer riscador.



177

Ana Rita Grade | Dissertação | Mestrado em Design de Comunicação

4. Validação

Após a realização de maquetas e de alguns dos objetos que no 

decorrer do projeto se demonstraram necessários, considerou-se 

crucial a sua validação. Uma vez que o público alvo são crianças 

entre os 3 e os 5 anos, e que já tinham experienciado as maquetas 

e os objetos, optou-se por serem os formadores a procederem à 

validação do manual, até porque também eles próprios vão inte-

ragir com o mesmo.

Visto o manual ser destinado ao ensino pré-escolar, orienta-

do para a aprendizagem da identificação e formação das cores, 

definiu-se como objetivo:

Perceber e analisar o entendimento dos educadores em re-

lação à metodologia de ensino proposta (aceitação de críticas 

e sugestões);

Analisar o código conjuntamente com os símbolos desen-

volvidos, aferindo a concordância, ou não, com o desenvolvi-

mento do mesmo;

Avaliar os exercícios quanto à sua adaptação à faixa etá-

ria, à possivel dificuldade sentida e aos parâmetros e metas de 

aprendizagem definidos pelo Ministério da Educação;

Perceber se a linguagem utilizada é a indicada e se resultará 

para a exposição dos conteúdos – do ponto de vista de quem 
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ensina e lida diariamente com crianças do pré-escolar e com 

recurso frequente a manuais escolares;

Analisar a componente gráfica do manual e perceber se ele 

é apelativo para as crianças e para os adultos que as acom-

panham. Verificar a possibilidade de incongruências nas repre-

sentações gráficas, ou seja, se as imagens comunicam sem con-

flitos a mensagem significado e significante que se propõem 

reproduzir;

Reconhecer se os elementos complementares ao manual 

valorizam positivamente o projeto, e se são adequados aos 

métodos educativos próprios deste ciclo de ensino. 

O grupo avaliador foi composto pela Mónica Sofia Rita de Figueire-

do Gonçalves, uma educadora de infância e responsável pela coor-

denação do ensino pré-escolar - Jardim Escola João de Deus, Estre-

la - e pela Ana Rita Rodrigues da Costa, uma educadora de infância

com especialização no ensino especial a exercer no mesmo local. 

Nenhum destes elementos tinha anteriormente estado em con-

tacto com o manual, nem tinha conhecimento do seu desenvolvi-

mento e/ou da estratégia do projeto desenvolvido. 

A título informativo a educadora Mónica Gonçalves afirmou já 

ter tido um aluno daltónico, mas que não lhe preparou nenhum 

programa específico, optou apenas por não insistir no ensino das 

cores. No caso da educadora Ana Rita não sabia afirmar se já teria 

tido algum aluno daltónico, contudo nenhuma criança tinha sido 

diagnosticada nesse sentido. Sendo a percentagem de daltónicos 

face à restante população de 8%-10%, e sabendo que cada turma 

no ensino pré-escolar ronda os 20/30 alunos, estatisticamente por 

cada turma/ano lectivo deveriam existir 2/3 crianças daltónicas. 

Embora seja apenas uma previsão é provável terem leccionado 

para crianças portadoras de daltonismo, desconhecendo a sua re-

alidade/limitação. 

Antes de se iniciar a validação, todos os elementos autorizaram a 

sua participação, bem como, a recolha de imagens e de voz para 

serem unicamente utilizadas no âmbito da investigação. Devido 

aos elementos serem maiores de idade e consequentemente res-
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ponsáveis por si próprios, não houve necessidade de encriptação 

das imagens, nem dos nomes dos participantes. No documento 

que foi entregue com a autorização de participação, estava ex-

plícito os tramites da investigação, explicando quais os objetivos 

principais e a temática do projeto. A autorização foi assinada com 

o término da validação.

Para a recolha de imagens foram utilizadas uma câmara de fil-

mar e outra fotográfica. Estas tecnologias registaram toda a abor-

dagem decorrida na validação, desde que os elementos se posicio-

naram até que terminaram as suas validações.

A validação decorreu nas instalações do Jardim Escola João de 

Deus - Estrela, onde as duas educadoras se reuniram separada-

mente com a investigadora. Nessa sala, posicionaram-se numa 

mesa, de forma a estarem viradas de frente para a câmara e para 

a investigadora. A câmara foi colocada numa posição que permitia 

registar simultaneamente a educadora e o manual.

Neste momento de validação, esperava-se obter a maior quan-

tidade e qualidade de informação, de forma a concluir o projeto 

com a maior excelência possível. Assim, optou-se por não se for-

mularem perguntas diretas, como num questionário, antes, entre-

gou-se um documento com as questões a analisar, sendo que as 

respostaseram de livre expressão permitindo inclusivamente, o 

comentário para além do que era proposto pelo guião entregue 

com o manual.

A reunião começou com uma breve explicação do projeto, da 

sua importância e objetivos, fazendo-se assim um enquadramento 

do mesmo.

Após a abordagem inicial e a passagem das indicações aos ava-

liadores, procedeu-se ao inicio da validação. Foi entregue o pro-

tótipo do manual que incluía todos os spreads do livro, os autoco-

lantes e o exemplo da esquadria – os materiais que são requeridos 

nos exercícios solicitados ao longo do manual.

Perante o manual pediu-se às educadoras para procederem 

como mais lhes conviesse, ou seja, poderiam ir tirando as suas 

conclusões de forma individual e particular, tomando as respetivas 

notas para evitar esquecimentos nas futuras indicações à investi-

gadora ou ir comentando consoante iam passando as páginas do 
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livro. A acompanhar este momento de avaliação, a educadora re-

correu ao documento com as linhas guia de forma a que todos os 

objetivos pretendidos com esta validação fossem sujeitos a análise.

Os dois elementos optaram por ir comentando e fazendo es-

clarecimentos diretos com a investigadora. Para esta experiência 

o tempo não foi delimitado.

Na apreciação global as educadoras foram unânimes ao afirmar 

que o manual correspondia aos objetivos do ensino do pré-esco-

lar. Concordaram com a estruturação e o modo de exposição dos 

conteúdos, fazendo referência: às páginas ilustradas com objetos 

de cada cor, à diversidade de exercícios – reparando que existiam 

exercícios para os diversos anos de escolaridade –, ao sistema de 

conceção do símbolo e ao recurso de outros materiais, como o 

autocolante e a esquadria.

Mostraram agrado pelos grafismos do livro, pela importân-

cia atribuída na seleção das cores utilizadas e pela paginação em 

geral, considerando estes parâmetros adequados e apelativos às 

crianças em questão.

Relativamente ao conteúdos a educadora Ana Rita, respon-

sável por uma turma dos 4 aos 5 anos, considerou que estavam 

adaptados e que os poderiam resolver sem qualquer reticência. A 

educadora Mónica, que lecciona a turma dos mais pequenos – dos 

3 aos 4 anos –  apresentou alguns factores que poderiam ser faci-

litados, principalmente para as crianças nos 3 anos de idade, visto 

ainda deterem algumas limitações na entreajuda e na espacialida-

de, nomeadamente com a dimensão do manual. 

Reconheceram a capacidade do código poder ser leccionado a 

todos os alunos, quer sejam ou não daltónicos, aumentando assim 

o grau de adaptação, aceitação e inclusão. A realidade demonstra 

que se todos aprendermos o código e se o mesmo estiver imple-

mentado em todas as infraestruturas, para quem não necessita a 

sua presença será natural e para quem o necessita imprescindível.

Nos comentários manifestados pelas educadoras, emerge o 

reconhecimento da importância destes elementos de ensino e o 

interesse pela sua publicação e distribuição.
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Após a observação do uso do manual pelas educadoras e das al-

terações por elas sugeridas conclui-se que seria um trabalho a de-

senvolver com alguma facilidade na fase de verificação e finaliza-

ção do manual.  As diferenças a considerar serão explicitadas na 

secção Melhorias após a Validação.

Após a análise do manual, as educadoras foram convidadas a co-

mentar os esboços conceptuais dos elementos desenvolvidos que 

irão complementar o manual, formando assim o kit referido no 

ponto anterior “Objetos Complementares”.

Nesta fase, a investigadora, recorrendo às imagens dos objetos 

explicou o âmbito de cada um (identidade, funcionalidade, finali-

dade). No final deste momento explicativo a investigadora retirou-

-se, colocando-se novamente ao lado da máquina de filmar.

Solicitou-se a cada uma das educadoras a sua opinião profissio-

nal e individual sobre os objetos apresentados. As opiniões profis-

sionais expressas foram de extrema importância particularmente 

na aceitação destes objetos enquanto parte integrante da meto-

dologia e objetivo de ensino, independentemente da existência ou 

não de crianças daltónicas.

Os elementos que compõem estes objetos complementares 

foram considerados como de grande interesse pedagógico uma 

vez que abrangem diferentes áreas temáticas e são adaptados e 

adaptáveis ao ambiente escolar. 

A educadora Mónica Gonçalves apreciou particularmente os 

identificadores de canetas/lápis, visto considerar os materiais ris-

cadores de extrema importância enquanto veículos de comunica-

ção e de identidade da criança. Relativamente aos jogos desenvol-

vidos, identificou-os como motivadores sociais da criança em geral 

e da criança portadora de daltonismo em particular, por promo-

verem a interação entre os diversos alunos. Identificou o jogo do 

dominó como uma estratégia de integração entre crianças do mes-

mo ou diferente nível etário, enquanto que o twister já exige um 

maior domínio da mobilidade e da cooperação entre os diferentes 

indivíduos. Sugeriu ainda a possibilidade de utilizar os cartões es-

pecíficos do jogo de twister para criar um jogo de memorização, o 
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que se poderia revelar num contributo muito significativo para a 

aprendizagem da criança do ensino pré-escolar. 

As alterações sugeridas pelas educadoras foram implemen-

tadas na versão final do manual bem como nos objetos comple-

mentares, permitindo que o processo de validação se concretizas-

se com êxito e deste modo as questões de investigação fossem 

respondidas e a hipótese de investigação verificada. Salienta-se a 

motivação das educadoras para a utilização destes  elementos pe-

dagógicos nas suas salas de aula, e a vontade expressa de ver o ma-

nual e objetos complementares editados e possíveis de adquirir. A 

aprendizagem e sensibilização ao tema por parte das educadores 

validou a importância desta área do conhecimento e a pertinência 

do projeto de investigação. 

Como pensamento final, manifesta-se neste parágrafo o conten-

tamento de se ter procedido a esta investigação, pelo trabalho 

desenvolvido e pelos resultados obtidos. A satisfação alcançada 

com a receptividade das educadoras, educandos e encarregados 

de educação permitiu compreender a importância de explicar e 

dar uma oportunidade à diferença para que a vida em comunidade 

seja mais partilhada, interativa e inclusiva.
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5. Melhorias após a Validação

Resultante da reunião de validação do projeto, foi-nos possível 

perceber o que poderia ser melhorado em todo o projeto, com o 

intuito de valorizar o projeto e assim diminuir as pequenas dificul-

dades que os alunos poderiam vir a sentir.

Relativamente ao manual, o factor mais importante da presen-

te dissertação, a educadora Mónica colocou em questão a dimen-

são do manual unicamente para as crianças de 3 anos, visto nesta 

idade as crianças necessitarem de bastante espaço até terem o 

total controlo sobre a sua motricidade fina. No entanto, a esco-

lha deste formato e dimensionamento do manual baseou-se em 

questões ergonómicas para que seja evitada uma postura menos 

correcta durante o desempenho dos exercícios.

Como método para solucionar esta questão, optou-se por 

adicionar uma pasta de documentos exclusiva para as ativida-

des aptas a alunos dos 3 anos, perfazendo um total de 15 exer-

cícios18. Nesta pasta educativa estarão exatamente as mesmas 

atividades que no manual, a repetição tem a finalidade de a 

criança se poder aperceber da sua evolução face ao inicio do ano 

lectivo, tendo no momento em que utilizar as atividades do ma-

nual a capacidade de resolver os exercícios em médio formato. 

Para facilitar os EE e os EI, estas páginas com as novas dimen-

sões foram também disponibilizadas no CD, de forma a poderem 

ser reproduzidas sempre que se mostre necessário. Pensando no 

18 - Correspondente às páginas 28, 39, 

40, 58, 62, 67, 68, 70, 116, 121, 142, 

144, 156, 169 e 171 do Livro no Anexo 

digital CD1
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caso da reprodução, mas também abrindo o leque a mais mate-

riais de pintura, como os lápis de cera ou as aguarelas, estas novas 

páginas embora sejam idênticas à do manual serão ilustradas ape-

nas com o contorno das formas, possibilitando a coloração total do 

exercício. Para garantir a resistência necessária aos materiais aquo-

sos, as páginas fornecidas serão desenvolvidas em papel couchê. 

Estruturalmente as páginas terão mais 10cm de cada lado face 

ao original, perfazendo 31cm por 30cm. Serão páginas soltas, sem 

qualquer tipo de encadernação, sendo a capa fornecida com as 

folhas também um local de arquivo.

As restantes ilações foram de foro positivo e sem requerer al-

terações ao produto final.

Fig 107. Simulação da aparência 
do jogo Twister Dedos. 1ª imagem 
tapete; 2ª imagem tabuleiro.  
(Grade, 2013)

Fig 108. Simulação da aparência 
da Pasta de Atividades.  (Grade, 
2013)

Trovoada!Quando está mau tempo o 

céu fica muito escuro, as 

nuvens ficam cinzentas      

e caem raios amarelos    . 

Termina de pintar o desenho.

O Foguetão!

O fogo é vermelho      e 

o fumo é cinzento     . 

Com as canetas destas 

cores pinta as chamas 

que saem do foguetão.

Atividades

dos 3 anos

As cores para crianças daltónicas
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Passarinhos na árvore!
Desenha a árvores para que os 
passarinhos possam descançar. 

Desenha os ninhos com a caneta 
amarela     , a copa da árvore 

com a caneta verde     e o 
tronco da árvore com a caneta 

castanha     .

Passarinhos na árvore!
Desenha a árvores para que os 
passarinhos possam descançar. 

Desenha os ninhos com a caneta 
amarela     , a copa da árvore 

com a caneta verde     e o 
tronco da árvore com a caneta 

castanha     .

Fig 109. Página original e exemplo 
de exercício para a Pasta do 3 
anos (Grade, 2013)

Fig 110. Página original e exemplo 
de exercício para a Pasta do 3 
anos (Grade, 2013)

Enche a água cheia de peixinhos! 
Usa o molde dos peixes e com a caneta 

azul     desenha-os na água.

Enche a água cheia de peixinhos! 
Usa o molde dos peixes e com a caneta 

azul     desenha-os na água.
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Neste último capítulo da investigação apresentam-se as conclu-

sões de todo o projeto desenvolvido, sustentadas no cruzamento 

das várias áreas temáticas abordadas, em conjunto com os resul-

tados obtidos na produção da investigação ativa.

Nesta investigação foi exposto o sentimento  que as crianças 

daltónicas têm para com o mundo das cores e que por vezes tres-

passa para as restantes situações do dia-a-dia. As crianças sentem-

-se intimidadas, “desacompanhadas” e sobre tudo diferentes e in-

feriores, pois ainda não detêm a capacidade de compreender a 

sua realidade. De forma a se refugiarem da sua diferença tendem 

a encobrir ao máximo a sua realidade, arranjando diversas estraté-

gias que por vezes confundem e em casos extremos enganam, os 

educadores. Caso seja aceitável pela comunidade o facto de uma 

criança terminar o ensino pré-escolar sem a aprendizagem das co-

res, a realidade demonstra que esta deficiência de conhecimento 

se pode prolongar até à situação de adulto, uma vez que na entra-

da nos sequentes ciclos escolares esta temática é entendida como 

um conhecimento adquirido. A repetição deste tipo de situações 

estimula o desânimo escolar, a segregação social e a falta de au-

toestima. Para amenizar o desenrolar destas situações o presen-

te manual e os símbolos complementares ao código do ColorADD 

pretendem auxiliar todas as crianças daltónicas a identificar as co-

res  sem necessitar da ajuda de terceiros.

Os complementos desenvolvidos têm um carácter temporário 

mas imprescindível para a faixa etária em estudo, uma vez que dá o 

tempo necessário para que estas crianças descubram e aprendam 

Conclusões viii | 
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o que são as formas e as cores. Após a consolidação dos conheci-

mentos de base, estão então aptos a “soltarem-se” dos comple-

mentos e permanecerem unicamente com o código do ColorADD. 

O princípio a que se recorreu e que determinou a escolha de for-

mas que naturalmente se caracterizem pela cor a representar, tem 

por objetivo uma maior facilidade de assimilação de conhecimen-

to por parte das crianças em idade pré-escolar. Com este processo 

torna-se possível a inclusão das crianças daltónicas no processo de 

identificação e reconhecimento das cores. Estas conclusões não 

teriam sido possíveis caso não tivessem sido realizadas as experi-

ências com as crianças e os educadores em ambiente escolar. 

O manual desenvolvido resulta inequivocamente das experiên-

cias desenvolvidas no meio escolar, uma vez que a maior parte do 

trabalho foi orientado para reponder aos objetivos das OC e MA 

do MdE. Como auxílio de educadores e  encarregados de educação 

- uma vez que praticamente nada se encontra orientado para o en-

sino de crianças daltónicas - desenvolveram-se atividades extra ao 

ensino das cores e dos seus símbolos, que têm em vista os restan-

tes conteúdos programáticos e nas quais se requer sempre o uso 

da cor. Estas atividades são igualmente possíveis de desenvolver 

com crianças de visão normal, promovendo-se assim a integração 

e inclusão da diferença no ensino pré-escolar.

A investigadora desenvolveu ainda algumas aplicações em ob-

jetos que complementam o ensino das cores quer em casa quer na 

sala de aula, incluindo objetos que podem facilitar o dia-a-dia dos 

educadores, dos EE e principalmente das crianças. A experiência 

proporcionada por esta investigação permitiu a compreensão da 

possibilidade de adaptação a diferentes realidades para além das 

apresentadas orientadas a casos mais específicos ou mais abran-

gentes, como por exemplo a outras atividades propostas pelos 

educadores ao longo do percurso lectivo dos alunos.

Verifica-se assim a hipótese formulada - o Design de Comuni-

cação permite o ensino, a diferenciação e o reconhecimento das 

cores a crianças daltónicas uma vez que estimula o ensino inclu-

sivo a nível do pré-escolar em Portugal - evidencia a importância 

do Design de Comunicação neste contexto, pois é o Design que 

permite a resposta à problemática em estudo. Reconhece-se o 
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dever do designer em pensar sempre nos interfaces e conteúdos 

dos sistemas de comunicação como método para ajudar e facilitar 

o desempenho individual e em grupo do maior número de indi-

víduos possível, no intuito de incluir os indivíduos portadores da 

diferença na comunidade e garantir o acesso à (in)formação.

O interesse suscitado pela investigação realizada - com espe-

cial ênfase na produção do manual e dos complementos - apre-

senta-se como um estímulo na continuação do estudo desta área 

do conhecimento, a nível profissional e como trabalho futuro no 

prosseguimento do percurso académico da investigadora. Espera-

-se que os resultados obtidos sejam elementos de inspiração para 

outros investigadores potenciando deste modo uma vivência em 

comunidade mais inclusiva, lógica e estimulante para todos. 

O sucesso das experiências desenvolvidas ao longo desta inves-

tigação permitem o acreditar em novas investigações orientadas 

para o ensino inclusivo e direcionado a crianças daltónicas para 

além da faixa etária aqui analisada, bem como, para as situações 

que requerem adaptações programáticas e espaciais às diferentes 

características apresentadas pelo ser humano. A nível académico, 

a presente dissertação poderá interessar tanto discentes como 

docentes, e considera-se uma fonte de informação para futuras in-

vestigações a serem realizadas na Faculdade de Arquitectura, que 

ambicionem realizar projetos nesta temática, pois seria uma mais 

valia para todos os envolvidos devido à trilogia: Design / Inclusão 

/ Educação. 

Relembrando a epigrafe desta dissertação, considera-se que 

foram desenvolvidos todos os esforços possíveis para que as 

crianças portadoras de daltonismo tenham acesso a um meio de 

integração, aprendizagem e inclusão ao longo do seu percurso no 

ensino pré-escolar. 
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Retinografia e Angiografia Digital. Dissertação de Mestrado, 

Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, Brasil.

Cauduro, F. (1998) Desconstrução e tipografia digital. Arcos: cultura 

material e visibilidade. Revista da Escola Superior de Desenho 

Industrial, 1, pp.76-101.

Cauduro, F. (1998) Design GráFico: Duas ConcepçÕEs. Revista da 
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Pedrosa, I. (1999) Da cor à cor inexistente, Rio de Janeiro, Léo 

Christiano Editorial.

Pedrosa, I. (2006) O universo da cor, Rio de Janeiro, Senac.

Perrot, E. (1990) Confinamento cultural, infância e leitura, São 
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Lisboa, Ministério da Educação - Departamento da Educação Básica.

Ministério da Educação – Departamento de Educação Básica (1997) 

Legislação, Lisboa, Ministério da Educação.

Ministério da Educação – Departamento de Educação Básica (2009) 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 4ª ed, Lisboa, 

Ministério da Educação.

Ministério da Educação (2002) Observatório dos Apoios Educativos – 
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Bleed - Margem atribuida para além dos 

limites da página, de forma a garantir que 

mesmo existindo desalinhamentos não 

surgem as margens do papel.

CMYK - É a abreviatura do sistema de 

cores formado por Ciano (Cyan), Magen-

ta (Magenta), Amarelo (Yellow) e Preto 

(“K”ey- do inglês=chave, pois é a base). O 

CMYK funciona devido à absorção de luz, 

pelo fato de que as cores que são vistas 

vêm da parte da luz que não é absorvida.

Daltonismo – (também chamado de dis-

cromatopsia ou discromopsia) é uma per-

turbação da perceção visual onde se vê 

várias cores, caracterizada pela incapaci-

dade de diferenciar todas ou algumas co-

res. Esta perturbação tem normalmente 

origem genética, mas pode também resul-

tar de lesão nos órgãos responsáveis pela 

visão, ou de lesão de origem neurológica.

Design Gráfico – é uma forma de se co-

municar visualmente um conceito, uma 

ideia, através de técnicas formais. Pode-

mos ainda considerá-lo como um meio 

de estruturar e dar forma à comunicação 

impressa, em que, no geral, se trabalha o 

relacionamento entre ‘imagem’ e texto.

Design Inclusivo - Abordagem de projeto, 

transversal às diferentes áreas da discipli-

na de Design, que visa a procura e o de-

senvolvimento de soluções centradas na 

diversidade humana, procurando assim 

contribuir para uma sociedade mais justa 

e mais inclusiva na qual todas as pessoas 

têm direito à igualdade de oportunidades.

DPI - (Dots per inch) Sistema de medição 

relativo ao ponto que se imprime.

Illustrator - Programa da Adobe destinado 

ao desenho e à ilustração.

Illustrator - Programa da Adobe destinado 

ao desenho e à ilustração.

Interativo - Diz-se de um suporte de co-

municação que favorece uma permuta 

com o público, e que envolve a capacidade 

para mudar o raciocínio do utilizador, de o 

interromper e de o surpreender genuina-

mente ao propiciar situações inesperadas.

Glossário ix| 
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LPI - (Lines per inch) Sistema de medição 

relativo à linha de impressão.

Manual - Livro que sumariza as noções bá-

sicas de uma matéria ou assunto.

Pixel - Aglutinação de Picture (Pix) Ele-

ment, representa o menor ponto medível  

de uma imagem digital.

Pop-up - Livro que contêm dobras e cortes 

nas páginas, para que quando a página é 

virada as imagens que se levantem e for-

mem uma cena tridimensional ou figura.

Post Script - Tipografias desenvolvidas a 

serem utilizadas para impressão, tendo 

duas versões: a digital (para computador) 

e a de impressão.

PPi - (Pixels per inch) Sistema de medição 

relativo ao ecr do computador. 

Pré-escolar - Ensino ministrado a crianças 

com idades compreendidas entre os três 

anos e a idade de ingresso no ensino básico.

RGB - É a abreviatura do sistema de co-

res aditivas formado por Vermelho (Red), 

Verde (Green) e Azul (Blue). O propósito 

principal do sistema RGB é a reprodução 

de cores em dispositivos eletrônicos como 

monitores de TV e computador, “datasho-

ws”, scanners e câmeras digitais, assim 

como na fotografia tradicional.

True Type - Tipografias desenvolvidas a se-

rem utilizadas para impressão, engloban-

do a versão digital e a de impressão num 

único documento.
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Apêndices x| 

1. Pedido de autorização ao Colégio Moderno

2. Pedido de autorização aos Encarregados de Educação do Colégio Moderno

3. Pedido de autorização aos Educadores de Infância do Colégio Moderno

4. Pedido de autorização à Coordenadora do Pré-escolar do Colégio Moderno

5. Pedido de autorização aos Educadores de Infância do Jardim Escola João de 

Deus - Estrela
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Anexos xi| 

1. Informações complementares sobre o código do ColorADD

2. Direitos da Criança

3. Referência às cores nas Orientações Curriculares 

4. Referência às cores nas Metas de Aprendizagem 

5. Fichas técnicas

6. Cores de referência utilizadas no projeto
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Informações complementares sobre o código do 

ColorADD

Miguel Neiva (2008) desenvolveu ainda mais variantes para que 

diversas áreas e situações ficassem cobertas pelo seu sistema - no 

caso do projeto aqui desenvolvido, não se mostrou necessário pois 

não faz parte dos elementos a ensinar nesta fase etária. Desenvol-

veu então um acrescento para o caso de se querer dizer que a cor  

é brilhante ou mate.

Quando colocado à esquerda 

do icone que identifica a cor, 

representa que o acabamen-

to é brilhante, metalizado.

Quando colocado à direita 

do icone que identifica a 

cor, representa que o aca-

bamento é mate.
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Exemplos

Vermelho Metalizado

Azul Escuro Metalizado

Vermelho Mate

Azul Claro Mate

Neiva (2008) projetou também para os casos em que a cor é um 

composto por uma mescla de tons ou várias cores com uma domi-

nante ou por uma mescla ou mistura de cores diferentes com uma 

cor dominante
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Identifica as cores dominantes

Quando colocado a baixo do 

icone que identifica a cor, re-

presenta mescla de uma cor 

dominante com outras cor(es) 

não dominante(s).

Quando colocado em cima do 

icone que identifica a cor, re-

presenta mescla de tons da 

mesma cor,

Exemplos

Mescla de Vermelhos

Mescla de azul claro 

com outros tons de azul

Vermelho Mesclado 

com Azul escuro

Azul escuro mesclado 

com verde e amarelo
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A - Representa elemento identificativo da cor;

B - Representa se a cor é clara ou escura; 

C -Representa mescla de tons da mesma cor;

D - Representa mescla de uma cor dominante 

com outra cor não dominante;

E - Representa cor com acabamento brilhante;

F - Representa cor com acabamento mate.

Layout do código ColorADD
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Direitos das Crianças

Artigo 1 Todas as pessoas com menos de 18 anos têm todos os 

direitos escritos nesta Convenção.

Artigo 2 Tens todos esses direitos seja qual for a tua raça, sexo, lín-

gua ou religião. Não importa o país onde nasceste, se tens alguma 

deficiência, se és rico ou pobre.

Artigo 6 Toda a gente deve reconhecer que tens direito à vida.

Artigo 12 Quando os adultos tomam qualquer decisão que possa 

afectar a tua vida, tens direito a dar a tua opinião e os adultos de-

vem ouvir seriamente o que tens a dizer.

Artigo 13 Tens direito a descobrir coisas e dizer o que pen-

sas através da fala, da escrita, da expressão artística, etc., 

excepto se, ao fazê-lo, estiveres a interferir com os direitos 

dos outros.

Artigo 14 Tens direito à liberdade de pensamento e a praticar a 

religião que quiseres. Os teus pais devem ajudar-te a compreender 

o que está certo e o que está errado.
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Artigo 15 Tens direito a reunir-te com outras pessoas e a criar gru-

pos ou associações, desde que não violes os direitos dos outros.

Artigo 16 Tens direito à privacidade. Podes ter coisas como, por 

exemplo, um diário que mais ninguém tem licença para ler.

Artigo 17 Tens direito a ser informado sobre o que se passa no 

mundo através da rádio, dos jornais, da televisão, de livros, etc. Os 

adultos devem ter a preocupação de que compreendes a informa-

ção que recebes.

Artigo 18 Os teus pais devem educar-te, procurando fazer o 

que é melhor para ti.

Artigo 23 No caso de seres deficiente ou diferente, tens direi-

to a cuidados e educação especiais, que te ajudem a crescer 

do mesmo modo que as outras crianças.

Artigo 28 Tens direito à educação. O ensino básico deve ser 

gratuito e não deves deixar de ir à escola. Também deves 

ter possibilidade de frequentar o ensino secundário.

Artigo 29 A educação tem como objetivo desenvolver a tua 

personalidade, talentos e aptidões mentais e físicas. A edu-

cação deve, também, preparar-te para seres um cidadão 

informado, autónomo, responsável, tolerante e respeitador 

dos direitos dos outros.

Artigo 31 Tens direito a brincar.

Artigo 42 Todos os adultos e crianças devem conhecer esta Conven-

ção. Tens direito a compreender os teus direitos e os adultos também.
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Referência às cores nas Orientações Curriculares 

Baseando no documento das OC (Silva, 1997) extraiu-se os excer-

tos dos conteúdos onde a cor é mencionada afim de ser trabalhada.

Diversidade e acessibilidade dos materiais

A diversidade e acessibilidade dos materiais utilizados 

permite ainda outras formas de exploração. Importa, por 

exemplo, que as crianças tenham sempre à sua disposição 

várias cores que lhes possibilitem escolher e utilizar dife-

rentes formas de combinação. A identificação e nomeação 

de cores, a mistura de cores básicas para formar outras, 

são aspectos da expressão plástica que se ligam com a Lin-

guagem e o Conhecimento do Mundo (Silva, 1997, p.62).

Expressão tridimensional

À expressão plástica a duas dimensões acrescentam-se 

as possibilidades tridimensionais, como a moldagem. A 

moldagem pode utilizar materiais diversos desde os mais 

dúcteis, como a areia molhada até aos mais consistentes 
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como o barro, de preferência, mas também a plasticina e 

a pasta de papel, passando eventualmente pela massa de 

cores (Silva, 1997, p.63).

Utilização de materiais

Nestes materiais de construção podem distinguir-se aque-

les que dão uma grande liberdade de realização, sendo os 

mais habituais, cubos, “leggos” e similares e os materiais 

que supõem uma utilização determinada. Os materiais di-

tos “autocorretivos”, que são uma antiga tradição da edu-

cação pré-escolar, permitem uma organização de acordo 

com o tamanho, a forma, a cor  (Silva, 1997, p.75).

Os “puzzles” e os dominós têm também uma utilização 

determinada. Os “puzzles” simples divididos em 2, 4 ou 8 

partes são uma forma de divisão e distribuição que per-

mite a reconstituição de todo. Há ainda “puzzles” mais 

complexos que assentam na semelhança e complementa-

ridade de cores e formas (Silva, 1997, p.76).

Aaberes sociais

A área do conhecimento do mundo inclui o alargamento 

de saberes básicos necessários à vida social que decorrem 

de experiências proporcionadas pelo contexto de edu-

cação pré-escolar ou que se relacionam com o seu meio 

próximo, por exemplo: saber nomear e utilizar diferentes 

equipamentos e utensílios, utilizar objetos para construir 

novas formas, reconhecer e nomear diferentes cores, sen-

sações e sentimentos, saber o nome completo, morada e 

localidade, saber dizer a sua idade e perceber que está a 

crescer; situar-se socialmente numa família e noutros gru-

pos sociais; conhecer alguns aspectos do ambiente natural 

e social. Mas esta área supões também a abordagem de as-
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pectos científicos que ultrapassam a experiência direta da 

crianças e as suas vivências imediatas  (Silva, 1997, p.81).

Biologia, física e química

Há também meios de explorar os efeitos de luz e sombra, 

que utilizando meios naturais (luz solar) quer técnicos 

(lâmpadas, retroprojetor, projetor de diapositivos, etc.) 

que permitem, por exemplo, explorar a inclinação e o 

tamanho das sombras nas várias horas do dia, projetar a 

sombra do próprio corpo e das mãos, e ainda jogar com 

formas, cores, materiais e texturas. Estes são aspectos do 

conhecimento do mundo que também contribuem para 

desenvolver a sensibilidade estética, a imaginação e a lin-

guagem (Silva, 1997, p.81).
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Referência às cores nas Metas de Aprendizagem 

Baseando nas Metas de Aprendizagem (Ministério da Educação, 

2010) extraiu-se os excertos dos conteúdos onde a cor é mencio-

nada afim de ser trabalhada.

Conhecimento do Mundo

Domínio: Conhecimento do Ambiente Natural e Social

Meta Final 13) No final da educação pré-escolar, a crian-

ça estabelece semelhanças e diferenças entre materiais e 

entre materiais e objetos, segundo algumas propriedades 

simples (exemplos: textura, cor, cheiro, resistência, dure-

za, som que produzem…) (Ministério da Educação, 2010).

Expressões

Domínio: Expressão Plástica - Apropriação da Linguagem Elemen-

tar das Artes

Subdomínio: Fruição e Contemplação / Produção e Criação

Meta Final 4) No final da educação pré-escolar, a crian-

ça identifica alguns elementos da Comunicação Visual na 

observação de formas visuais (obras de arte, natureza, e 
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outros objetos culturais) e utiliza-os nas suas composições 

plásticas, e.g. cor (cores primárias e secundárias, mistu-

ra de cores); textura (mole, rugoso), formas geométricas 

(quadrado, retângulo, triângulo, circulo), linhas (rectas, 

curvas, zigzag) (Ministério da Educação, 2010).

Tecnologias de Informação e Comunicação

Domínio: Informação

Meta Final 2) No final da educação pré-escolar, a criança 

identifica informação necessária em recursos digitais off-

-line e on-line (jogos de pares, de sinónimos e contrários, 

de cores e tamanhos, etc.), disponibilizados pelo educa-

dor a partir do ambiente de trabalho (Ministério da Edu-

cação, 2010).
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Fichas técnicas

a. Ficha técnica Bloco

b. Ficha técnica Canetas

c. Ficha técnica Marcador

d. Ficha técnica Moldes

e. Ficha técnica Etiquetas

f. Ficha técnica Cartões

g. Ficha técnica Dominó

h. Ficha técnica Twister

i. Ficha técnica Twister Dedos



0,75 cm

2 cm 0,75 cm 0,3 cm 0,75 cm 0,4 cm

0,75 cm

0,2 cm

0,75 cm

0,3 cm 0,75 cm

6,5 cm

11 cm

7 cm

2 cm

2 cm

8 cm

0,5 cm0,5 cm

a



b

1,1 cm 0,6 cm 1,1 cm

14,5 cm

7,5 cm

5 cm

7,5 cm

1,1 cm

1,1 cm

1,1 cm

1,3 cm

1,1 cm

1,1 cm

1,1 cm

4 cm

1,2cm

5 cm

4,5 cm

1,5 cm

8,5 cm1 cm

0,9 cm



0,1 cm
0,2 cm

1 cm

6,9 cm

3,8 cm 1 cm

1,1 cm

0,55 cm

1,8 cm

1,8 cm

0,55 cm

1,1 cm

0,4 cm 1 cm 0,4 cm 1 cm

0,3 cm

0,5 cm

0,4 cm 1 cm 0,4 cm

c



12 cm

20 cm

2,5 cm

2,5 cm

1 cm

1 cm

2,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

2,5 cm10,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 3 cm

0,6 cm

0,6 cm

1,8 cm

0,6 cm 0,6 cm1,8 cm 1,8 cm 0,6 cm

d



cor de laranja

cor de laranja

1,5 cm

0,25 cm

1 cm

0,25 cm

4,5 cm

2,5 cm0,2 cm1 cm0,4 cm 0,4 cm

1,8 cm

1,8 cm 1,4 cm

0,1 cm

0,1 cm

0,1 cm

0,1 cm

0,4 cm 1 cm 0,4 cm

e



vermelho1,5 cm

4,5 cm

cor de laranja

0,55 cm 1 cm 0,15 cm 2,5 cm 0,4 cm

0,25 cm

1 cm

0,25 cm

0,1 cm

1,2 cm

0,1 cm
0,1 cm

cor de 
laranjacinzento

4,5 cm

3 cm

2 cm

1,8 cm

0,1 cm
0,2 cm

0,5 cm 2 cm 0,5 cm

0,4 cm

e



1,5 cm

7 cm

1,5 cm

6 cm 2 cm2 cm 1 cm 8 cm 1 cm

Caranguejo

10 cm

10 cm 10 cm

f



7 cm

0,5 cm 0,8 cm 1,5 cm 0,8 cm0,4 cm2,5 cm0,5 cm

3,5 cm

0,2 cm

2,1 cm

0,2 cm

0,6 cm

1,6 cm

0,95 cm

0,95 cm

0,6 cm

g



170 cm

170 cm

25 cm

2 cm
5 cm

3 cm

20 cm

15 cm

27 cm 25 cm 5 cm 3 cm 20 cm

h



17 cm

3 cm 1,5 cm 4 cm 4 cm 4 cm 0,5 cm

0,5 cm

4 cm

4 cm

3 cm

1,5 cm

4 cm

17 cm

h



17 cm

17 cm

2,5 cm

0,2 cm
0,5 cm

0,3 cm

2cm

1,5 cm

2,7 cm 2,5 cm 0,5 cm 0,3 cm 2 cm

i



17 cm

0,5 cm 4 cm3,4 cm2,5 cm

1,9 cm 0,7 cm 2,6 cm1,9 cm0,7 cm2,6 cm

2,65 cm

1 cm

1,5 cm

3,15 cm

1,15 cm

2,85 cm
1,5 cm

0,5 cm

16 cm

i



259

Ana Rita Grade | Dissertação | Mestrado em Design de Comunicação

Cores de referência utilizadas no projeto

Vermelho

C - 0 
M - 100
Y - 100

K - 0

Cor de Laranja

C - 0 
M - 50
Y - 100

K - 0

Cinzento

C - 0 
M - 100
Y - 100

K - 0

Azul

C - 100 
M -0
Y - 0
K - 0

Preto

C - 0 
M - 0
Y - 0

K - 100

Violeta

C - 50 
M - 100

Y - 0
K - 0

Cor de Rosa

C - 0 
M - 50
Y - 0
K - 0

Amarelo

C - 0 
M - 0

Y - 100
K - 0

Branco

C - 0 
M - 0
Y - 0
K - 0

Verde

C - 100 
M - 0

Y - 100
K - 0

Castanho

C - 40 
M - 70
Y - 100
K - 50


