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“Every designer is an ideologist, even in situations where he 
or she does not even realize it. The history of  graphic design is filled 
with symbolic cues about the attitudes and beliefs of  client, designer, and 
audience. This ideological aspect becomes the potent link between design 
history and social history. The corporate designer embraces a philosophy 
of  capitalism; the advertising designer advocates consumption; the social 
activist designer protests and demands action. The designer who does not 
see himself  or herself  as an ideologue is 
a sleepwalker oblivious to his or her social role.”

^

Philip Meggs, Meggs: Making Graphic Design History, 2008

“The word [design] is derived from the Latin 
signum, meaning ‘sign’, and shares the same 
ancient root. Thus, etymologically, design 
means ‘de-sign’. This raises the question: 
how has the word design come to achive its 
present-day significance throughout the world? 
This question is not a historical one, in the 
sense of sending one off to examine texts for 
evidence of when and where the word came 
to be established in its present-day meaning. 
It is a semantic question, in the sense of 
causing one to consider precisely why this 
word has such significance attached to it in 
contemporary discourse about culture.” 
Vilém Flusser, The Shape of Things. A Philosophy of Design, 2008

“In this cultural panorama designers today are, in 
a very practical sense, ‘cultural agents’ - that is to 
say: they traffic meaning, they transport ideas and 
concepts and opinions, they visualize structures and 
contexts. In short: they condense information into 
cultural content. 
Our mediated visual culture has opened up a space 
for interpretation, in which lie great opportunities for 
the designer as author and editor of messages beyond 
those of their clients…
Since design has become not just a problem solving 
tool, but a visual language, designers are in a perfect 
position to stimulate and channel critical notions and 
alternative views through their work.” 

“The designer acting as designer, that is, with 
the tools of his profession, faces the particular 
challenge of an operational critique. In other 
words, she or he faces the challenge not to 
remain in critical distance to and above reality, 
but to get involved in and intervene in reality 
through design actions, that open new or different 
opportunities for action.”

Paralelamente às actividades lectivas pretende-se de-
senvolver um programa de acções que ajudem os alu-
nos do 1º ano do Curso de Design de Comunicação 
a inteirarem-se do panorama nacional de produção 
nessa área.

Para o efeito, o programa AUTO-RETRATO procura dar 
a conhecer um grupo significativo de profissionais cuja 
actividade na área do design de comunicação se des-
taque pela qualidade do trabalho desenvolvido. 
Pretende-se convidar, entre outros, os seguintes desig-
ners portugueses: Vítor da Silva, José Brandão, Car-
los Rocha, Luís Moreira e os colectivos Barbara Says, 
Flúor, R2 e Flatland.

De imediato, aproveitando o facto de estar a decor-
rer a EXD’09, solicita-se aos alunos que consultem o 
programa da mostra e visitem as exposições que con-
siderarem mais interessantes. Sugere-se que iniciem 
essa visita pelo Pátio do Tijolo onde está patente (além 
de outras) a exposição “O que é urgente mostrar”. 
Igualmente relevante é “Quick, Quick, Slow” – Texto, 
Imagem e Tempo” patente no CCB que, “num olhar 
retrospectivo que se estende ao início do século XX, 
a exposição explora a dimensão do tempo no design 
gráfico, mapeando as influências e impactos recípro-
cos entre grafismo impresso e animado.” ( em www.expe-

rimentadesign.pt/2009/pt/02-02-01.html)

“Some (radical) designer jumps out of the window and 

reaches new heights” Hans Maler-Aichen 
(no convite da EXD’09)

Max Bruinsma, “Designers are authors”, 2001 http://maxbruinsma.nl/index1.html

Gui Bonsiepe, “Some Virtues of Design”, 1998 http://www.guibonsiepe.com/pdffiles/virtues.pdf



O design visto como um lugar para os problemas que 
emergem de uma sociedade estruturada em redor do 
consumo de artefactos materiais e imateriais. 
Starting From Zero, tema da revista Emigré #19, mais 
do que uma manifestação de ruptura dos anos de 
1980/1990, constitui uma metáfora em redor da intro-
dução dos pressupostos teóricos e práticos de uma 
disciplina projectual nova que interessa conhecer.

Alexander Rodchenko
Cartaz do filme ‘A Sexta Parte do Mundo’, de Dziga 
Vertov,1926

Ao lado, cartazes do filme “Chelovek Ognya” (“The Fire’s Man”) de 
1929 e de “Puteshestviye na Mars” (“The Journey to Mars”), filme de 
ficção científica de 1926.
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Alexander Rodchenko
Maquete do cartaz para o filme ‘Couraçado de Potemkin’, de 
Sergei Eisenstein

The other aspect is the viewer of all 
this visual productivity. The eye of 
the postmodern viewer has acquired 
a great proficiency in ‘reading’ 
information - be it verbal or visual, 
an artistic or a consumer product. 
Designers and their clients, the 
providers of information products, 
should be well aware of this growing 
visual literacy of their audiences 
when making their designs; the 
viewer will read them into their own 
context. No artwork or design is 
an isolated - or even ‘autonomous’ 
- object anymore. 
Of course this has always been 
the case - any cultural production 
relates to culture as a whole. But 
there are some interesting historical 
differences: A century or more 
ago, no sane and civilised person 
would have thought of putting a 
painting next to a vacuum cleaner 
in a museum and say: Behold, our 
culture! Of course this person would 
be well aware that both products 
were in a very general sense cultural 
products, and as such things of 
their time, but they would never be 
put on the same level, let alone be 
confused... 
BRUINSMA, Max, “Design interactive education”, 
in The Education of a Graphic Designer, ed. Steven 
Heller, Allworth Press, New york, 1998

“The role of the designer and his most important “must” 
is to remain free, as free as he possibly can, from the 
prejudices and the ruts which affect so many others in 
the field of design. He must be constantly on guard, 
cleansing his mind of the tendency to relax into a routine 
format, ready to experiment, play, change, and alter 
forms. If he lacks the inherent ability, the insight, the 
intuitive selection of what is right for his time, he will not 
go far and will eventually be forced to enter another and 
more effective approches to design in all its forms”.
Alvin Lustig, “What is a Designer?”, 1954
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O Lugar do Design
1. PENSAMENTO EM DESIGN

OS PRÉ-CONCEITOS

1.1. O que é o design?

1.2. O que é a comunicação?

1.3. O que é a cultura?

2. O DESIGN NA HISTÓRIA E NA CULTURA

A PRÉ-HISTÓRIA DO DESIGN

2.1. A invenção da escrita;

2.2. Os alfabetos;

2.3. Os manuscritos.

3. AS ORIGENS DA TIPOGRAFIA EUROPEIA

A CHEGADA DA IMPRESSÃO À EUROPA

3.1. A tipografia de Gutenberg;

3.2. O Renascimento e a tipografia;

3.3. O Iluminismo e os génios da tipografia.

4. O IMPACTO DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL NA 

COMUNICAÇÃO VISUAL

A TIPOGRAFIA NA ERA INDUSTRIAL

4.1. A fotografia como uma nova ferramenta visual;

4.2. O Arts & Crafts;

4.3. O Ukiyo-e e a Arte Nova.

5. A ERA MODERNISTA

OS PIONEIROS DO DESIGN MODERNO ENTRE OS 

PROPÓSITOS INDUSTRIAIS DE MASSIFICAÇÃO E A 

CULTURA BURGUESA

5.1. O cartaz político do internacionalismo bolchevique;

5.2. A nova linguagem da forma;

5.3. Os efeitos das primeiras vanguardas na desconstrução 

dos arquétipos formalistas;

5.4. A Bauhaus e a Nova Tipografia.

Projecto em Design 
6. COMO PENSAM OS DESIGNERS? 

INTRODUÇÃO AO PROJECTO

6.1. O designer é um projectista;

6.2. Os elementos do projecto: a letra, o tipo, os alfabetos 

e as suas famílias, o texto e a composição, a leitura, a 

imagem, a página, o livro, o cartaz, a comunicação;

6.3. O primeiro projecto de design de comunicação.

7. COMO FAZEM OS DESIGNERS? 

A METODOLOGIA DO PROJECTO

7.1. A cultura de projecto;

7.2. Os mecanismos do projecto em design;

7.3. As diferentes hipóteses metodológicas: a 

experimentação, as escolhas, os conflitos e as decisões.

8. A ÉTICA DO DESIGN

A CULTURA DE RESPEITO

8.1. A identidade profissional do designer;

8.2. O designer focado no utilizador vs. o designer focado no 

consumidor;

8.3. A mercantilização da ética na globalização.

OBJECTIVOS

Design de Comunicação e Metodologia de Projecto é 

a disciplina de ‘projecto’ do 1º semestre do 1º ano e, nesse 

âmbito, inscreve-se como o primeiro ‘lugar do design’ para 

alguns alunos. 

DCMP é um espaço de diálogo onde a cultura e a história 

dão espessura às problematizações. Pretende-se qualificar a 

atitude projectual dos alunos de design de comunicação, ser-

vindo-se de um espírito crítico alicerçado no conhecimento, na 

experiência, na prática e na vontade de quebrar barreiras.

O período de tempo histórico escolhido vai desde a pré-histó-

ria do design, passando pela chegada da impressão à Europa 

no século XV e a dessiminação da tipografia, até ao advento 

modernista da utilização do cartaz na propaganda bolchevi-

que de Lenine e do formalismo bauhausiano, no primeiro terço 

do século XX.

Ao chegar-se ao fim deste percurso, os alunos deverão ser 

capazes de, autonomamente, desenvolver determinados 

aspectos relacionados com a prática projectual em design, 

nomeadamente, proceder a um rigoroso levantamento de 

necessidades, de estudar os assuntos em profundidade, de 

encontrar espaços de inovação, bem como, de demonstrarem 

que são capazes de criar em contextos diversificados.

Em suma, investigar, criar e comunicar devem fazer parte do 

léxico fundamental do designer contemporâneo. Não se es-

quecendo o aspirante a designer que existe uma ética a res-

peitar e a cultivar.

Fragmentos de Intolerância (1916) de DAVID W. GRIFFITH e de Zero de 
Conduit (1933) de JEAN VIGO.

1. Conteúdos 
Programáticos

“In this cultural panorama both artists and 
designers today are, in a very practical 
sense, ‘Information Agents’ - that is to 
say: they traffic meaning, they transport 
ideas and concepts and opinions, they 
visualise structures and contexts. In short: 
they condensate information into cultural 
content. By calling both artists and designers 
‘Information Agents’, I want to stress two 
aspects of visual culture today: The visual 
production of artists and designers functions 
in a framework that embraces such divers 
media as paintings, books, catalogues, 
magazines, computer terminals, television 
screens, films, installations, exhibitions 
and performances. These same media are 
in use by other ‘Information Agents’ too: 

writers, directors, producers, advertisers, 
politicians, salespersons, musicians, actors, 
supermodels, tv-makers - all of these and 
some more make use of the same media, the 
same formats, the same information, the 
same concepts as artists and designers do. Of 
course, each of them works differently, and 
from another background, another bias, a 
different idea of what to accomplish through 
these media. But they all are so to speak in 
the same room. In fact they work together 
in constructing our visual culture, a realm 
where visual information flows freely from 
one context to another, constantly shifting 
form, changing content, but at the same time 
adding up to this all embracing fabric called 
‘Late Twentieth Century Western Visual 
Culture’...” [cont. #07]
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DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Design de Comunicação e Metodologia de Projecto é 

uma disciplina teórico-prática. A actividade lectiva desenvol-

ve-se entre aulas teóricas, práticas, bem como, teórico-práti-

cas com durações variadas de acordo com o plano definido 

pelo docente responsável. Pretende-se em todas as aulas 

estimular a capacidade crítica dos alunos através de deba-

tes dos temas propostos. As aulas práticas mantêm a mesma 

pretensão, i.e., através da realização de trabalhos individuais 

e em grupo os alunos deverão mostrar disponibilidade para 

interagir no contexto da turma.

Design de Comunicação e Metodologia de Projecto é 

uma disciplina orientada para a formação vocacional pelo que 

é exigido aos alunos um esforço no sentido de se envolverem 

com a matéria cultural veiculada pela história das civilizações 

e com a que nos rodeia na contemporaneidade. Ler, ver e ou-

vir não devem ser lidos como verbos transitivos. Devem ser 

entendidos como aspirações legítimas de obtenção de infor-

mação e de conhecimento por parte daqueles que frequentam 

um curso de arte e comunicação visuais.

Para que os propósitos da disciplina de Design de Comuni-

cação e Metodologia de Projecto sejam atingidos preten-

de-se complementar as actividades apresentadas com visitas 

de estudo selectivas, bem como, com o convite a algumas 

figuras exemplares do meio do design de comunicação para 

que nos ‘mostrem’ o seu percurso profissional num evento 

que designaremos por Auto-retrato (ler ‘Notas à Margem’).

METODOLOGIA

A metodologia de trabalho prevista para o desenvolvimento do 

programa assenta nas seguintes vertentes:

1. Realização de registos teóricos de abordagem critíca a dife-

rentes temáticas apresentadas pelo programa;

2. Realização de exercícios práticos de carácter experimental, 

relativos aos conteúdos programáticos apresentados;

3. Envolvimento na organização e na difusão dos eventos a 

apresentar.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Avaliação de carácter contínuo, sendo privilegiada a assi-

duidade, participação nas aulas, interesse pelo trabalho pro-

posto e trabalho desenvolvido em sala de aula.

2. A avaliação final analisará todo o percurso efectuado pelo 

aluno, o seu nível de conceptualização projectual, de pesqui-

sa, de demonstração metodológica, de criatividade e de rigor 

na execução, apresentação dos projectos e cumprimento 

dos prazos previstos para os trabalhos, capacidade de co-

municação e integração no colectivo da turma, sendo uma 

apreciação de síntese sobre a qualidade do trabalho desen-

volvido pelos alunos, durante o semestre.

3. Os projectos e exercícios serão avaliados individualmente 

pelo professor, à excepção de trabalhos de grupo que pode-

rão ser desenvolvidos no âmbito das duas turmas pertencen-

tes à disciplina.

4. Escala de classificação dos trabalhos:

A (18-20) / B (15-17) / C (12-14) / D (10-11) / N.A. (00-09).

LIVROS DE CONSULTA OBRIGATÓRIA 
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

BASELINE (Inglaterra)

www.baselinemagazine.com

COMMUNICATION ARTS (EUA)

www.commarts.com

EYE (Inglaterra)

www.eyemagazine.com

PRINT (EUA)

www.printmag.com

TIPOGRÁFICA (Espanha)

www.tipografica.com

REFERÊNCIAS ON-LINE

www.aiga.org

www.atypi.org/

www.designobserver.com/
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www.thinkingwithtype.com/
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FILMOGRAFIA DE REFERÊNCIA

LOUIS LUMIÈRE, A Saída dos Operários das Fábricas Lumière 

(1895)

GEORGES MÉLIÈR, A Viagem à Lua (1902)

DAVID W. GRIFFITH, Nascimento de uma Nação (1915); In-

tolerância (1916)

ROBERT WIENE, O Gabinete do Dr. Caligari (1920)

BUSTER KEATON, Pamplinas na Casa Eléctrica (1922)

F. W. MURNAU, Nosferatu, o Vampiro (1922)

MARCEL L’ HERBIER, A Desumana (1923)

PAUL STRAND,  Manhatta (1924)

SERGEI EINSENSTEIN, O Couraçado Potemkine (1925); Alex-

andre Nevsky (1938)

DZIGA VERTOV, A Sexta Parte do Mundo (1926); Avante, So-

viete (1926); O Homem da Câmara de Filmar (1929)

VSEVOLOD PUDOVKINE, A Mãe (1926); O Fim de São Peters-

burgo (1927)

FRITZ LANG, Metropolis (1927)

F.W. MURNAU, Aurora (1927)

WALTER RUTTMANN, Berlim, Sinfonia de uma Cidade (1927)

CARL THEODOR DREYER, A Paixão de Joana D’Arc (1928)

JEAN VIGO, A Propósito de Nice (1929-30); Zero em Compor-

tamento (1933); Atalante (1934)

JOSEF VON STERNBERG, O Anjo Azul (1930)

CHARLIE CHAPLIN, Luzes da Cidade (1931)

JAMES WHALE, Frankenstein (1931)

MANOEL DE OLIVEIRA, Douro Faina Fluvial (1931)

RENÉ CLAIR, Sob os Telhados de Paris (1931)

CHARLIE CHAPLIN, Tempos Modernos (1936).
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