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CONCEPT ART:
ESTUDO DE PROCESSOS CRIATIVOS PARA DESIGN
DE PERSONAGENS E CENÁRIOS, NA ATUALIDADE
Inês Pereira

CONCEPT ART:
ESTUDO DE PROCESSOS CRIATIVOS
PARA DESIGN DE PERSONAGENS
E CENÁRIOS, NA ATUALIDADE
Projeto orientado pelo Prof. Rui Alexandre Marta Canela Lopes

Inês Pereira *
O projeto pretende estudar processos criativos para o desenvolvimento
e tradução gráfica de conceitos para
aplicação na indústria de entretenimento. Esses conceitos são expressos
sob a forma de Concept art.
O desenvolvimento deste projeto no
âmbito de um tema relacionado com
a área do concept art, é relevante na
medida em que é uma fase essencial
que pretende expressar determinado conceito, sendo comum à várias
áreas criativas. Embora seja um termo mais comum na indústria do entretenimento, não deixa de ser uma
parte integrante e fundamental ao
desenvolvimento de um projeto cujo
produto final tem uma forte componente visual, seja ela uma ilustração,
a identidade visual de uma empresa,
um cartaz, um videojogo ou um filme.

Concept Art
Concept art tem um papel fundamental na indústria do entretenimento,
que incluí maioritariamente as indústrias do cinema de imagem real, ani-

mação e videojogos.
Cabe à equipa de concept art ou ao
concept artist, definir o universo/
identidade visual de um projeto. Tem
como objetivo primordial expressar,
antes da criação do produto final, o
design, a ideia ou o “mood” que vai
ser usado num filme, num videojogo,
numa animação ou numa banda desenhada. Concept art mantém o foco de
toda a equipa de produção numa única visão artística, para que o resultado
seja um universo coeso e harmonioso.
Concept art ou concept design consiste na visualização de ideias que de
momento apenas existem como palavras escritas, ou pensamentos, na
cabeça de alguém. Por exemplo, se
um realizador de um filme quer um
fundo assustador e desolado de ficção científica, como um dos cenários
a ser incorporado num filme, o artista
de concept art (ou equipa de concept
art) produzirá uma impressão artística
desse briefing, a fim de fornecer um
guia visual para os artistas da produção que realmente criarão esse ambiente mais tarde. Esses artistas de
produção podem ser modeladores 3D,

Concept art
ou concept design
consiste na visualização
de ideias que de
momento apenas
existem como
palavras escritas,
ou pensamentos, na
cabeça de alguém.

* Frequentou a Licenciatura em Biologia, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). Licenciou-se em Design de Comu-

nicação pela Universidade Lusófona do Porto (ULP), 2017. Completou uma Pós-graduação em Ilustração e Animação digital, seguida do
Mestrado em Design de Comunicação (2017-2020), ambos na Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos (ESAD). Ao longo
do seu percurso, frequentou vários cursos de formação com artistas de renome internacional, através da CG Masters Academy (CGMA).
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http://conceptartworld.com/news/horizon-zero-dawn-concept-art-miguel-angel-martinez/

Figura 1
Concept art para o videojogo Horizon Zero Dawn de Miguel Angel Martinez e desenvolvido pelo estúdio Guerrilla Games

filmes. Muitos artistas e ilustradores foram se especializando neste tipo de esboço, cujos estúdios de animação Walter
Lantz Productions e Fleischer Studious começaram a implementar nos anos 20.
No entanto, foi na Walt Disney, nos anos 30, que foi implementado o desenvolvimento visual como parte da cadeia de
produção, mais especificamente na fase de pré-produção,
e foi o primeiro estúdio a ter um departamento dedicado
para o feito. A Walt Disney implementou também um programa de formação regular para os seus então desenhistas,
passando a ser um procedimento comum no estúdio os
artistas frequentarem este tipo de aulas.
A fase de desenvolvimento conceptual começou a ter tanta
importância que hoje em dia os concept artists trabalham
em articulação com os guionistas, realizadores, ...
Os estúdios da Walt Disney investiram numa mudança
profunda de paradigma, resultando num aumento da qualidade nas suas produções em várias áreas e em particular
no que viria posteriormente a ser definido como concept
art. A partir daí ter-se-á desenvolvido em paralelo com o
processo de evolução da animação e expandido a outras
áreas como o cinema de imagem real e os videojogos.

se for necessário um ambiente 3D, ou cenógrafos, se for
construído um ambiente físico. De forma a transformar as
ideias em imagens que outros possam ver e compreender,
devem ser desenvolvidas várias aptidões que possam ser
utilizadas em diferentes pontos do processo. No entanto,
o processo geral por si só não difere muito das restantes
disciplinas do design. (3dtotal Publishing, 2017, p. 10)O
concept artist é um designer que visualiza, cria e soluciona problemas como resposta a um briefing, mas orientado
para personagens, criaturas, veículos entre outros elementos que compõem um projeto, estabelecendo o universo
visual do mesmo.

Contexto Histórico
O uso de imagens para traduzir conceitos não é novo na
história de arte, mas só muito recentemente é que o termo
concept art é utilizado e considerado uma especialização.
A origem do concept art é algo imprecisa, no entanto, podem ser encontrados esboços com mais de um século com
o propósito de auxiliar na preparação para a produção de
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Figura 2 Alguns dos desenhos
produzidos no desenvolvimento
da personagem da Rainha, para
o filme Branca de Neve e os Sete
Anões da Walt Disney
Retirado em 19 de fevereiro, 2019
de http://artofdisney.canalblog.
com/archives/2008/10/16/
10976390.html
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O surgimento desta área está relacionado com a procura de aumentar a
produtividade dos estúdios de animação, tornando-se parte de um processo industrial com um sistema de produção muito semelhante a uma linha
de montagem.
O papel do concept artist foi sendo
construído e desenvolvido ao longo
do tempo, sendo que todo o conhecimento da área era transmitido dentro
de cada empresa ou em disciplinas
isoladas, não sendo acompanhada por
reflexões académicas mais apuradas e
centrando o seu crescimento essencialmente no domínio da técnica. Assim, o conhecimento era transmitido
de forma algo informal.

Contexto Contemporâneo
O acesso à internet, a constante evolução tecnológica, o surgimento de
novas formas de fazer chegar os conteúdos ao consumidor, como as plataformas de streaming, … catalisam
um forte investimento na indústria do
entretenimento. Com o avanço exponencial tecnológico, novos meios de
criação requerem mão de obra especializada de forma a aumentar a rapidez e qualidade das produções.
Os avanços tecnológicos proporcionaram também a transição do processo
de concept para o uso de ferramentas maioritariamente digitais. Craig
Mullins é visto como pioneiro da pintura digital, sendo reconhecido pela
criação de concepts para filmes e videojogos desde o início dos anos 90.
Só recentemente é que o Concept art
foi reconhecido como uma área de especialização e começaram a ser criados cursos focados na formação de
concept artists, quer a nível superior
como noutras instituições especializadas. A primeira escola a criar um curso de Entertainment Design foi a Art
Center College of Design, em 2008.
Este curso tem como foco o Concept,
a animação e Game Design.
Tendo em conta o contexto do sur-

gimento e evolução da área referidos
anteriormente, parte dos artistas mais
reconhecidos, construíram os seus
processos de criação através da conjugação dos conhecimentos adquiridos.
Assim, ao investigar o modo como
diferentes artistas procedem, reconhecem-se variações. Apesar destas
variantes, o processo base continua a
ser comum com as áreas anteriormente referidas.
Hoje em dia muitos são os concept
artists que já partilham os seus conhecimentos e experiências, não só
através da publicação de livros, como
através de revistas como a ImagineFx,
mas também em plataformas como
Skillshare, canais de Youtube, disponibilização de workshops e outras
ferramentas online. Alguns desses artistas têm uma vasta experiência e são
reconhecidos na área, como é o caso
de Feng Zhu, Bobby Chiu, Nathan
Fowkes, Tyler Edlin, entre outros.

“É necessário que
se compreenda que
o que é vendido
como concept art
publicamente,
raramente é

Problemática
O termo concept art só começou a ser
utilizado e a ser reconhecido como
área de especialização muito recentemente. O primeiro curso de formação
especifica abriu em 2008, no Art Center College of Design, em Pasadena na
Califórnia, onde há uma grande concentração de estúdios.
Como o Concept art se desenvolveu
dentro dos estúdios, o conhecimento
era gerado e transmitido dentro dos
mesmos e os artistas provinham de
áreas como o design e as belas-artes.
Portanto, as reflexões académicas são
escassas, assim como a literatura sobre o assunto.
A maioria dos livros existentes, são
livros de arte dedicados a projetos
específicos que muitas vezes mostram
imagens muito próximas do produto
final.
Embora de forma geral se associe
o concept art a imagens com aspeto
muito polido e finalizado, isto não é
necessariamente a realidade. No entanto, por vezes é criada essa imagem
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representativo do que
realmente é, e como
é feito. Concept art
não é o que é criado e
publicado para expor
componentes visuais já
estabelecidos. Concept
art é todo o trabalho
sujo que tem que ser
feito para estabelecer o
visual”
Anhut,Anjin, 2014,
Let’s Get Real About Concept
Art, How to not Suck Game
Design.

Retirado em 19 de fevereiro, 2019 de http://livlily.blogspot.com/2012/08/the-lion-king-1994-storyboards.html

Figura 4
Storyboards para o filme de animação “O Rei Leão” da Walt Disney

pelo facto de a maioria dos estúdios publicarem aquilo
que é mais representativo do produto final com o objetivo
de servir como conteúdo promocional, gerando por vezes
uma visão distorcida do que é expectável de alguém que se
dedica a este ramo.
Existem áreas que por vezes também são confundidas com
o concept art, como é o caso do storyboarding, que são
esboços de planeamento da narrativa, ou mattepainting. O
mattepainting era uma técnica em era feita uma pintura
sobre um vidro e posteriormente usada para substituir cenários, mas hoje em dia é utilizada a técnica do chroma key,
em que telas verdes ou azuis são substituídas digitalmente
por compósitos que podem combinar, pintura digital, modelos 3D, animação, entre outros elementos.

Metodologia
Durante a fase de investigação e posteriormente na execução dos concepts, chegou-se à conclusão de que o concept
de cenários e personagens são ramificações do concept
que implicam diferentes elementos a ter em conta na construção das imagens. Portanto, cada uma delas é demasiado
extensa para o efeito do projeto, sendo necessário restringir o foco do mesmo.
A metodologia apresentada na proposta do projeto teve
também de ser alterada durante o decorrer da execução
prática, passando a ser aplicada a seguinte:
— Seleção e análise do conto;
— Criação de um guião (anterior à adição das side-stories);
— Definição do conceito;
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Conceito

— Pesquisa sobre as culturas de referência e recolha de
referências visuais. Tanto para as personagens como para
os cenários a pesquisa foi bastante extensa. Foram consultadas variadas fontes, desde livros, plataformas que reúnem o portfolio de múltiplos artistas, vídeos, fotografias,
filmes, entre outros. A certa altura começou a ser muito
complicado registar tudo o que foi consultado, pelo que
foi criado um álbum na plataforma Pinterest1 onde está
compilada uma parte de tudo o que foi consultado em termos de imagens;
— Criação do concept art das personagens, recorrendo
a um processo que combina técnicas de vários artistas e
adaptado ao contexto deste projeto. Esta fase foi documentada em vídeo (4k60fps), a ser entregue em versão speedpaint (vídeo acelerado 10000x) a acompanhar os respetivos ficheiros de imagem;
— As diferentes fases do processo de criação de cada personagem foram organizadas em “painéis” específicos para
cada uma e foi criada também uma imagem contendo todas as personagens dispostas em grupo.

Para formular o conceito foi utilizada uma fórmula proposta por Feng Zhu2. A fórmula sugere a seleção de uma cultura pré-existente, combinada com um período temporal e
a definição de uma função do que se pretende criar, a fim
de obter uma solução de Design.
Optou-se por fazer estabelecer que a história decorre
numa conjugação da época vitoriana com a civilização
egípcia, permitindo que a beleza, escuridão e misticismo
existentes na história, coexistam também no aspeto visual
de forma credível, por serem elementos em comum a ambas as culturas. No entanto, não se pretende usar referências do Egipto no séc. IXX, pois este foi invadido várias
vezes e consequentemente foram introduzidos elementos
de outras culturas. Pretende-se dar a sensação que o Egipto permaneceu independente e se desenvolveu até à revolução industrial, onde se estabeleceu que decorre o conto.
Ao mesmo tempo, a sua conjugação também se apresenta
ser um desafio, visto que são visualmente muito distintas e
com elementos visuais muito característicos.
Tal como em qualquer outro projeto deste tipo, foram feitas adaptações, começando pelo universo, mas também
pela escolha das personagens envolvidas na história. Foram adicionadas personagens e os conceitos foram trabalhados de forma de acrescentar pequenas side-stories
que conferem maior dimensão à narrativa principal e faz
com que cada personagem não seja só mais um figurante
sem importância, tornando o próprio clímax da história
mais impactante. As personagens que fazem originalmente
parte do conto são: o príncipe, a doença, os convidados,
entertainers e o povo. Os militares não são referidos na
história, no entanto faz sentido que estes existam por razões lógicas.

Conto
O conto selecionado foi a “A Máscara da Morte Rubra” de
Edgar Allan Poe (1809-1849).
As razões pelas quais este conto foi selecionado passam
pelo facto de o autor combinar vários géneros do meu interesse pessoal (fantasia e ficção científica), mas ao mesmo
tempo colocar um desafio extra por ter um lado obscuro
que passa pelo terror. Esse lado obscuro está relacionado
com as vivências do próprio ao longo da sua vida. Para
além disso, apesar de ter sido escolhido no inicio de 2019,
as circunstâncias atuais da crise pandémica, tornam-no
ainda mais pertinente.
“A Máscara da Morte Rubra” trata um reino que é afetado
por uma epidemia que se transmite a uma velocidade alucinante e mata numa questão de segundos. Como medida
para evitar a epidemia, o príncipe Próspero opta por se
confinar no seu castelo, na companhia de alguns convidados, mantimentos e entretenimento, enquanto o seu povo
perece face à doença. Um dia, o príncipe deu um baile de
máscaras, mas por entre os convidados surgiu uma figura que se destacava. Quando desmascarada pelo príncipe,
essa figura revelou-se ser a “Morte Rubra”, ou seja, a doença. O príncipe foi imediatamente infetado e o primeiro a
perecer, seguindo-se de todos os restantes presentes.

Processo de criação
Para cada personagem foi feito um brainstorming de silhuetas em que foram rejeitadas muitas opções, numa seleção progressiva até escolher uma para avançar para a fase
seguinte. No entanto, mesmo nas fases seguintes em que já
foram feitos vários esboços, várias versões foram descartadas, ... pode ser necessário recuar e voltar a uma fase anterior. Trata-se um processo contínuo de experimentação e
análise, em que para solucionar determinados problemas
pode ser necessário recuar e voltar a fases anteriores.

1

https://www.pinterest.pt/ialexpereira/projeto/
2 Feng Zhu (2019). Design Cinema - EP 95 - Form Follows Function Complete Presentation. Retirado em 29 de junho, 2019 de https://www.youtube.
com/watch?v=5R92hhYaX_Q
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Figura 5
7
Cena do Julgamento do Livro dos Mortos

General, para além da indumentaria e acessórios mais elaborados em relação aos restantes e da marca de guerra no
olho tapado com uma pala… optou-se porque ela tivesse
um corte de cabelo que embora seja estilo mais vitoriano,
ou até mesmo steampunk, contém uma pequena trança
alusiva ao Egipto.
A pose pretende-se que seja demonstrativa do estatuto da
personagem, através da direção do olhar/rosto combinada
com uma posição segura, através da colocação dos pés à
largura dos ombros. A pose desta personagem teria de ser
suficientemente forte para deixar implícito que esta pessoa
é alguém que os seus subalternos estão dispostos a seguir
seja para onde for. A espada prestes a ser desembainhada
denuncia que a General considera seriamente dar a ordem
para agir contra o príncipe.

A partir destas silhuetas, fizeram-se vários esboços de exploração até definir as características gerais da personagem
e refinando o desenho progressivamente, do geral para o
particular, definindo por último a pose e as feições do rosto. Sobre a silhueta foram feitas várias variações possíveis
para o guarda roupa e acessórios sem prestar grande atenção à pose, por se achar mais simples não estar muito focado na forma como estes se adaptam à posição do corpo.
Ao longo do processo de design das personagens, houve sempre uma procura pelo equilíbrio da representação
de elementos visuais características de ambas as culturas
escolhidas, seja pelo vestuário como pela aparência física
das personagens. No entanto, era importante que cada personagem tivesse uma identidade/personalidade própria,
pelo que tiveram de existir variações entre elas. No caso
da personagem presente nesta demonstração, sendo ela a

7

Figura 5 Cena do Julgamento do Livro dos Mortos, Retirado em 15 de junho, 2019 de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_judgement_
of_the_dead_in_the_presence_of_Osiris.jpg
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Figura 6
Processo de selecção de silhuetas
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Figura 7
Progresso do desenvolvimento da personagem “General”
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A pintura começa pela colocação de fundo neutro, ligeiramente texturado, passando em seguida para a pintura das
formas principais com cor sólida. A seguir pintar-se-ia o
claro/escuro e por fim, detalhes como texturas, padrões,
entre outros detalhes.
No final foram criados os concepts para 20 personagens
(príncipe, duas versões da Morte Rubra, cinco convidados,
duas personagens do povo, dois entertainers e nove militares). Para cada personagem foi feito um painel resumido
do processo de cada personagem e um cenário*.
— . A Morte Rubra é representada em duas formas, de
acordo com dois momentos da história (Fig.10). A personagem da doença faz referência às crenças e aos cultos egípcios, sendo que a versão mascarada faz referência à mumificação pela máscara fúnebre e pelas ligaduras em que os
corpos eram envolvidos. É feita também referência a um
dos sintomas da doença descritos no conto (sangramento
profuso pelos poros), através das manchas de sangue na
túnica. Estas manchas servem também de indicação de que
a doença já passou por muita gente.
Na versão desmascarada, a personagem revela-se com as-

peto de possivelmente ter sido como que enviada pelos
deuses – apresenta elementos alusivos às personagens
presentes na cerimónia do “Pesar do coração” representada no Livro dos Mortos, em especial a Anúbis e Ammit.
A Anúbis pela tonalidade preta da pele e pelo formato das
orelhas, ornamentos. A Ammit através de alguns acessórios
que representam os animais que compõem esta criatura
que, segundo a crença devoraria as almas a quem não era
permitida a passagem para a vida após a morte.
Sendo alguém associado às divindades, foram usados elementos como a silhueta e pose para lhe conferir uma certa
elegância.
Foi também concebida uma forma de a personagem propagar a doença, através do uso de um turíbulo, ainda hoje
utilizado em cerimónias religiosas para incensar (coisa que
os egípcios também faziam, embora recorrendo a outros
utensílios.
Existem ainda elementos que reportam à doença pelo tecidos muscular, tendões, ... expostos, sangue e ainda restos
da versão anterior pelas ligaduras.

Figura 9 Lineup de todas as personagens

* O processo e o resultado do cenário é abordado no relatório do projeto. O relatório contém também os painéis.
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Figura 10
A Morte Rubra

— O Príncipe
Próspero destaca-se
dos restantes pela
riqueza dos seus
trajes e pelo uso de
elementos associados à realeza egípcia,
como por exemplo
o uso do Nemés na
cabeça.

Figura 11
Principe Próspero
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Figura 12
Convidados

—Nos convidados, tal como nas restantes personagens,
tenta-se combinar o melhor possível a cultura e período
temporal que, como referido anteriormente, têm aspetos
visuais muito distintos, uma das razões que potenciam
estas diferenças é o clima que acaba por influenciar, por
exemplo, as cores, as camadas de roupa e a exposição da
pele. Esta última, não apenas uma questão climática é também uma questão cultural e do que é socialmente aceite,
que é muito diferente de uma cultura para a outra.
É importante relembrar que encontramos estas persona-
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gens num baile de máscaras, no entanto todas as máscaras,
à exceção da do príncipe, cobrem a boca aludindo a que
estes estão presentes à condição de não expressarem de
forma contrária à vontade do príncipe. As máscaras têm
um design de inspiração Steampunk, que é um género de
ficção científica da época vitoriana.
— O design de cada personagem deve não só contribuir
para a narrativa principal, mas também contar algo sobre
si.

Figura 13 – Militares

No caso dos militares, apresentam mazelas de guerra que, em combinação
com a poses e as expressões pretendem dar a ideia de que se sacrificaram
pelo seu país e agora se encontram
num conflito interno entre obedecer
ao seu soberano ou assistir o povo
neste momento de dificuldade e sofrimento.
Cada militar de alguma forma sugere
a sua função e/ou patente e está vestido formalmente, visto que está na
presença do príncipe e numa ocasião
que o exige.
Um dos militares, o batedor, é acompanhado de uma criatura que o auxilia
na sua função. Este pretendia-se que
tivesse características que a tornassem capaz de se locomover de forma

ágil sem ser detetado com facilidade.
Optou-se que a criatura tivesse características felinas (os felinos têm muita
importância na cultura egípcia) e de
aves semelhantes ao falcão (as aves de
rapina são utilizadas frequentemente
por batedores).
Os elementos de design de cada personagem pretendem contribuir para
o storytelling. Elementos como a silhueta, pose e a expressão têm um
papel muito importante, mas o tipo
de formas que são utilizadas podem
também contribuir com informação
que é captada quase de forma inconsciente. Por exemplo, formas triangulares e vértices, são frequentemente
associadas à vilania ou a algo de mau,
como acontece na personagem da
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Morte Rubra (a forma geral, orelhas,
unhas, turíbulo) e no príncipe (forma
geral, barba, máscara, ...). Já no caso
da personagem da general, temos uma
forma mais quadrangular, associada á
estabilidade, rigidez, disciplina, que
são características muitas vezes associadas a um militar. No fundo é o uso
de arquétipos para transmitir uma
mensagem visualmente.
A diferença de escala é um elemento
que pode também ser utilizado e que,
no contexto deste projeto é aplicado
na personagem da Morte Rubra. A
personagem é assim mais alta simbolizando a sua divindade e a sua superioridade em relação aos mortais.

— . Os entertainers para além de
também usarem máscara que os
impedem de se expressar, mostram
sinais de maus tratos e de escravidão.

Figura 14 – Entertainers
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— . O povo proporciona um termo de
comparação com a riqueza da classe
alta, mas também dá uma ideia da sua
realidade do dia-a-dia.

Figura 15 – Povo

25

Figura 16 – Comparação de formas e escalas

Os elementos de design de cada personagem pretendem
contribuir para o storytelling. Elementos como a silhueta, pose e a expressão têm um papel muito importante,
mas o tipo de formas que são utilizadas podem também
contribuir com informação que é captada quase de forma
inconsciente. Por exemplo, formas triangulares e vértices,
são frequentemente associadas à vilania ou a algo de mau,
como acontece na personagem da Morte Rubra (a forma
geral, orelhas, unhas, turíbulo) e no príncipe (forma geral,
barba, máscara, ...). Já no caso da personagem da general,
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temos uma forma mais quadrangular, associada á estabilidade, rigidez, disciplina, que são características muitas vezes associadas a um militar. No fundo é o uso de arquétipos
para transmitir uma mensagem visualmente.
A diferença de escala é um elemento que pode também
ser utilizado e que, no contexto deste projeto é aplicado na
personagem da Morte Rubra. A personagem é assim mais
alta simbolizando a sua divindade e a sua superioridade
em relação aos mortais.

Conclusão
O processo criativo é algo que está
em constante evolução e adaptação.
Quando um concept artist é questionado sobre o seu processo, muitas
vezes este não apresenta um processo definido, pois é algo em constante
adaptação às circunstâncias e que é
influenciado pelas suas experiências
até ao momento, não sendo possível
estabelecer um processo fixo para
toda e qualquer situação.
Eu própria acabei por perceber que
não seria possível seguir com a proposta inicial, de usar os processos de
artistas seleccionados, por existirem
demasiadas inconsistências no processo de cada artista. Optando assim
por encontrar um processo próprio,
a fim de chegar a um resultado que,
mesmo assim foi sofrendo alterações.
Apesar de ter recorrido a ferramentas
digitais, por ser o meio mais utilizado
na área, a sua utilização depende da
preferência do artista e das circunstâncias do projeto, do estúdio e da
própria formação do artista. Afinal de
contas o ensino continua a ter uma
base fortemente tradicional, o que é
também uma questão cultural.

Provindo de uma base tradicional, se
necessário é possível transpor os conhecimentos e transitar para um meio
digital, havendo uma curva de aprendizagem e/ou adaptação que pode variar pessoa para pessoa.
O processo de criação não é apenas
uma questão técnica. É também um
processo de tomada de decisões, resolução de problemas, intuição, criatividade e sensibilidade... resultantes de
uma combinação de elementos que se
passam ao nível consciente e inconsciente, e da capacidade de combinar
informação, bagagem cultural e interesses diversos de forma a criar soluções inovadoras.
A criatividade, sendo algo inconsciente, acaba por trabalhar por si própria,
podemos apenas controlar conscientemente o esforço que colocamos no
trabalho e na aprendizagem.
Se ao fazê-lo não nos depararmos
com erros e falhas, provavelmente não
estaremos empenharmos suficientemente no crescimento e como tal não
estaremos a aprender com os nossos
erros.Mantendo-nos numa zona de
conforto, sem arriscar ou experimentar coisas novas.
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“Quem possui o
dom da criatividade,
possui algo do qual
nem sempre é dono,
algo que, por vezes,
estranhamente, decide
e trabalha por si
próprio.” – Charlotte
Brontë

“Tentar outra vez.
Falhar outra vez.
Falhar melhor.”
– Samuel Becket
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ENTREVISTA
Rui Vitorino Santos

Rui Vitorino Santos nasceu na Batalha, em 1971, é formado em Design
de Comunicação, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do
Porto (FBAUP), e Doutorado em Ilustração. Atualmente, vive e trabalha
no Porto. É Professor Auxiliar na FBAUP e foi co-fundador da DamaAflita, uma associação cultural e galeria de arte do Porto, dedicada à
ilustração e desenho. É ilustrador, artista e investigador na área das
narrativas gráficas.

Entrevista realizada por Andreia Araújo e Bárbara Americano, estudantes da licenciatura em
Design de Comunicação, no âmbito da unidade curricular de Design de Comunicação III,
sob orientação da Professora Cláudia Lima.
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E N T R E V I S TA

RUI VITORINO SANTOS

Andreia Araújo e Bárbara Americano (AABA): O que despertou o seu interesse pela área
Artística e do Design? ?
RUI VITORINO SANTOS (RVS): O meu percurso não foi influenciado pelo contexto
familiar... Na realidade não há ninguém na minha família – nem da parte materna, nem da
parte paterna – que seguiu Artes. Contudo, sempre houve um interesse... Eu não sou do
Porto, sou da Batalha; na Escola Comercial que frequentei em Leiria existia apenas uma
turma de Artes e no 12º ano éramos tão poucos que tínhamos aulas só de noite por haver
mais salas disponíveis, contudo, era um núcleo bastante curioso e que acabou por continuar
os estudos no universo das Artes – estamos a falar dos anos oitenta, provavelmente na
altura vocês não eram nascidas ainda [risos]. Acho que sempre gostei de desenhar... sempre
gostei muito de imagens e, numa fase inicial, andava muito confuso [sobre] se gostava
de banda desenhada, se gostava de arquitetura... Mas depois percebi que não gostava de
arquitetura, confesso que a geometria descritiva não foi uma paixão e nem a matemática.
Por outro lado, pensava na altura que o processo criativo e de execução da arquitetura
era cansativo, tudo demorava muito a acontecer. Queria algo mais imediato e mais rápido.
Confesso que, no final do décimo segundo [ano], ainda estava muito em dúvida [sobre] se
ia para Artes Plásticas, se ia para Pintura, que era uma coisa de que também gostava, ou
se ia para Design. Mas, no final dos anos oitenta, achava que o Design era uma profissão
interessante em termos de saídas profissionais, então, acabei por fazer a opção talvez, mais
economicista, ou lógica que era pensar “ok, no final do curso tenho mais probabilidades
de ter um emprego enquanto designer do que, provavelmente, como artista plástico ou
outra coisa qualquer”. Mas, depois realmente acabei por gostar bastante de Design de
Comunicação.
AABA: Como foi a sua formação em Design? Já predominavam os meios digitais?
RVS: Eu sou de uma época de transição. A primeira vez que vim ao Porto foi quando
vim inscrever-me na Faculdade de Belas Artes. Foi uma aventura [risos], porque sendo da
Batalha a minha relação sempre foi mais com Lisboa, que estava muito mais próxima, e o
Porto, realmente era, para mim, uma cidade mais longínqua, ficava muito lá em cima. Eu
acabei por optar por vir para o Porto, primeiro porque tinha colegas que já estavam cá,
diziam bem [do curso], e acabei por achar interessante vir para um sítio que não conhecia.
Vim para o Porto estudar Design de Comunicação (Arte Gráfica), na Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Porto; na altura, o curso ainda era de cinco anos, era um curso
longo, na realidade. No início era tudo totalmente analógico. Lembro-me das minhas aulas
de tipografia – e isto pode parecer um bocado aquela história dos velhinhos: “no meu
tempo...” [risos] – em tipografia, fazíamos condensados, fazíamos expandidos, fazíamos
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bolds a tinta da china; desenhávamos caracteres com tinta da china e à régua. Vocês como
devem imaginar, fazer um exercício de tipografia demorava dias. Nem sempre eram tarefas
aprazíveis, existiam momentos de grande desânimo, como por exemplo quando a tinta da
china sujava o papel ou caía um pingo e lá iam as serifas e tínhamos que recomeçar tudo.
Lembro-me que o primeiro computador que as Belas Artes adquiriram foi, para aí, no final
do [meu] 4º ano e começámos a trabalhar com um software equivalente ao atual Adobe
Illustrator – na altura, o Aldus FreeHand –, que foi o primeiro software vetorial que utilizei.
Começámos a fazer as nossas primeiras experiências. No 5º ano, acabei por fazer Erasmus
na Holanda, onde já havia mais ferramentas digitais.
AABA: Quer deixar algum conselho para nós, futuros designers?
OD: Sim, era o que estávamos ainda agora a falar. Achamos que a nossa história pode
facilmente inspirar os alunos porque nós começámos mal terminámos o curso... naquela
fase em que terminámos o curso [e questionamos]: e agora? o que é que eu faço?
Nós tentámos enviar portfólios e candidaturas e não tínhamos as respostas que queríamos,
ou para os sítios onde queríamos ir trabalhar. Mas, apesar disso, juntámos-nos e, se calhar,
AABA: Teve algum docente ao longo do seu percurso estudantil que o tenha marcado?
RVS: Tive vários. Mas acho que isso acontece a qualquer um de nós... Eu diria que o facto
de eu ter ido para Artes se deve muito a uma professora de português que tive – o que
pode parecer estranho – que sempre me motivou desde o 7º ano a fazer coisas e davame banda desenhada... e, realmente, foi uma das pessoas que me marcou muito; era a
professora Lucinda. Mas na faculdade, sim, também tive, obviamente docentes que foram
importantes e que continuam a ser importantes. Uma das coisas que acho interessante
no meu percurso, é que eu acabei por estudar na Faculdade de Belas Artes e, entretanto,
fui e sou docente também nas Belas Artes. Alguns dos meus professores foram/são meus
colegas, o que foi estranho no início.
AABA: Como foi ingressar no mercado de trabalho?
RVS: Eu tive várias experiências de mercado de trabalho. De certa forma, a minha geração
teve alguma sorte, julgo eu, ao contrário da vossa, infelizmente. Quando acabei o curso,
nos anos noventa, o mercado de trabalho era interessante e plural. O que aconteceu, nos
anos noventa, a muitas pessoas que se licenciaram em Design, por exemplo, ou até Artes
Plásticas, foi alguma possibilidade [de escolher]: “vamos dar aulas ou vamos trabalhar
enquanto designers gráficos?” – porque havia alternativas. Não era ainda muito difícil dar
aulas no ensino preparatório e secundário da altura. Eu, pelo facto de não ser do Porto e de
necessitar, de uma forma de conseguir sobreviver na cidade, optei por dar aulas; estive, mais
ao menos um ano e meio, a lecionar no antigo ensino da preparatória e secundário e depois,
a partir daí, entrei a lecionar na faculdade. Ao mesmo tempo que dava aulas, desenvolvia
trabalho de Design num atelier formado por ex-colegas, uma prática bastante comum
ainda hoje, quando amigos se juntam no final do percurso [estudantil] para trabalharem
em conjunto. Fiz isso durante algum tempo, só que, entretanto, dediquei-me totalmente
às aulas e pontualmente faço algum trabalho de ilustração e participo regularmente em
exposições ou eventos relacionados com a ilustração e narrativas gráficas.
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AABA: Porque escolheu lecionar na FBAUP?
RVS: Houve um concurso, eu concorri e fui selecionado. Lecionar é uma atividade que
gosto bastante, desde o tempo que comecei a dar aulas na antiga disciplina de EVT (5º
e 6º ano). É um trabalho exigente e que absorve grande parte do meu tempo a par da
investigação. A ilustração e o desenho acontecem como continuidade ou elo de ligação /
contraponto prático à docência.
AABA: Gostávamos de saber sobre o seu processo de trabalho. Em que se inspira e quais
os métodos que utiliza durante o processo criativo?
RVS: Houve um concurso, eu concorri e fui selecionado. Lecionar é uma atividade que gosto
Uma das coisas que mantenho há anos é um desejo compulsivo de desenhar. Devo dizer
que desenho quase todos os dias; ando sempre com um caderno de esquissos. O projeto
que falamos [antes da entrevista] que estou a fazer neste momento herda a metodologia de
um projeto anterior que desenvolvi durante quatro ou cinco anos com o Júlio Dolbeth, de
nome “Pandora Complexa”, que consistia num blogue onde publicávamos todos os dias
um desenho.
Desde que começou o [1º] confinamento (março de 2020) em virtude da pandemia de
COVID-19, que estou a desenvolver o projeto “Flâneur Rosa”, que tenho tornado público
nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde todos os dias coloco um desenho que
é realizado a partir de uma frase retirada do contexto da “literatura cor de rosa”.
Voltando aos métodos de trabalho que utilizo, um deles é precisamente o de desenhar
todos os dias. E depois isso acaba por influenciar muito o próprio trabalho. Porquê? Porque
acho que quando desenhas todos os dias, acabas por ter uma ginástica e assertividade no
processo de criação que advêm dessa prática assídua. Quando tenho alguma encomenda,
algum trabalho de ilustração ou uma exposição a preparar, de certa forma, a minha mão
já está treinada e consegue comunicar com a minha cabeça de forma mais concordante. A
reação é mais rápida devido a este treino, que é diário. E, ao mesmo tempo, este impulso
de desenhar todos os dias, se pensarmos bem, torna-se num arquivo de ideias, porque, às
vezes, revendo os cadernos eu acabo por ter ali mil e uma ideias que posso aproveitar para
determinadas situações. . Quando tenho um cliente que quer um imaginário de circo, eu
já desenhei coisas de circo, de personagens a fazer malabarismo e os cadernos acabam por
ser um arquivo de ideias. O ponto de partida do meu método diria que é o de desenhar
todos os dias.
Outro método, que me inspira imenso no meu trabalho pessoal, é o de colecionar listas
e arquivar imagens. E o que é que eu coleciono? Muitas imagens; de uma forma mais ou
menos sistematizada, agrego no meu computador várias pastas com temáticas diferentes
e sempre que eu estou a procrastinar ou navego em Tumblr’s, sites e vejo autores ou
simplesmente imagens que me agradam guardo a imagem, coloco o autor e organizo-as
por temáticas nas várias pastas do arquivo. Costumo dizer que sou um respigador. Então,
o que é que eu respigo? A História da Arte é uma das áreas preferidas para respigar e que
me influencia: tenho coleções de pés, de lágrimas, de cãezinhos na pintura, entre outros.
Interessa-me também a cultura popular. Sempre que encontro um artigo ou leio uma
notícia sobre cultura popular, máscaras, determinados rituais ou histórias, eu guardo. O que
arquivo não tem uma função inicial clara para além do interesse que despertou. A utilidade
deste arquivo é posterior ao ato de colecionar, cumpre a sua função quando percorro estas
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imagens e as utilizo como referências visuais para personagens ou para narrativas. São em
muitos dos casos um trampolim para a construção de narrativas gráficas.
Outro item importante do meu arquivo são os textos das designadas revistas cor de rosa.
Confesso que gosto acima de tudo de as ler. E, ao contrário da maior parte das pessoas,
aquilo que eu gosto das revistas não é das imagens, mas sim dos textos [risos]. Acho que os
textos são inspiradores. Porque são completamente bizarros. Títulos tais como “a Catarina
foi apanhada, não sei com quê” ou “a Joana e o Manel fazem um casal perfeito”... são
sempre produtivos para imaginarmos narrativas. Quando penso nestes títulos e frases,
do ponto de vista de um ilustrador, é fácil imaginar mil e uma imagens de como é esta
perfeição e assim iniciar uma narrativa possível.
Durante oito anos tive, eu e o Júlio, uma galeria dedicada à ilustração, no Porto, que
chamámos de Dama Aflita e a escolha do nome foi precisamente pelo facto de ninguém
lhe ficar indiferente. Essa é a grande vantagem das palavras; quando pensas nas palavras
Dama Aflita começas a pensar: mas porque é que ela está aflita? O que é que lhe aconteceu?
Consegues criar um guião ou fazer um vídeo da resposta da “razão da dama estar aflita?”.
Penso que o que torna interessante estas revistas, é muitas das vezes a forma como constroem
os títulos e a sua capacidade de comunicarem informação das designadas figuras públicas
com um tom aberto que nos induz a uma interpretação que em muitos dos casos não se
confirma de todo na notícia. Esta caraterística, contudo, julgo ser bastante produtiva –
levam-te a criar imagens ou uma narrativa.
Outras questões que me interessam do ponto da investigação, são as narrativas gráficas.
Como é que se constroem e interpretam narrativas através de imagens e se criam
determinados estereótipos visuais. Tais como a definição ou indefinição da ideia de género.
Como é que se chega à conclusão do que é feminino, do que é que é masculino e porque
é que continuam a ser utilizados como os únicos binómios na representação? Gosto que
os meus desenhos e as minhas ilustrações, de certa forma, sejam ambíguos em relação ao
género.
AABA: Quais foram os projetos que realizou que mais o marcaram?
RVS: Os projetos que mais me marcaram? Sei que vocês são de Design de Comunicação
e que vão ser Designers de Comunicação e, por isso irei dar um exemplo que é acima
de tudo um exercício de colaboração. Agrada-me muito o trabalho que tenho feito nos
últimos cinco anos para o Trengo, que é o Festival Internacional de Circo do Porto – isto só
para explicar como é muito importante a empatia. Neste caso em particular, a cumplicidade
entre o cliente e o ilustrador foi crescendo e foi fundamental para o trabalho desenvolvido
e na amizade que permaneceu. Há uma proximidade entre as minhas etapas de criação e
as necessidades do próprio cliente, através de um diálogo e cumplicidade que, no caso da
companhia Erva Daninha, se iniciou desde o primeiro momento. No final, consigo perceber
que ambos estamos contentes com os resultados, o que reforça a colaboração iniciada há
cinco anos.
Tenho desenvolvido outros projetos mais pontuais, colaborações com marcas, diretores
de arte ou séries de trabalhos, muitos deles que terminam em exposições. Acho que todos
os projetos têm a sua importância. Por norma, trabalho com pessoas ou projetos com os
quais tenha alguma empatia. Mesmo em projetos pro-bono, apenas participo se acreditar
no projeto ou no que as outras pessoas estão a fazer. Considero que enquanto criadores
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para além da prática comercial é bastante importante pensarmos no nosso contributo
enquanto membros ativos da sociedade, contribuindo para uma sociedade mais empática,
valorizando e celebrando a diversidade.
AA: Onde é possível encontrar os seus projetos?
RVS: Confesso que sou um bocado preguiçoso. É uma daquelas coisas que eu digo sempre
“vou ter que ter um site e organizar tudo”, mas acabo por nunca organizar nada. Mantenho
uma parte online – uma forma de arquivo – que é o meu Tumblr. Eu sei que para a vossa
geração o Tumblr já não vos diz grande coisa, mas para a minha ainda diz, porque o Tumblr
tinha particularidades interessantes enquanto rede social, pelo menos para pessoas como
eu que gostam de imagens. O Tumblr era ótimo para alguém que gosta de imagens, é
como entrar numa loja de guloseimas. Para além do Tumblr, também utilizo cada vez mais
o Instagram. Podem também encontrar algum do meu trabalho em algumas das galerias
com as quais trabalho. Confesso que não sou, ainda, muito perspicaz no marketing digital
[risos]. Mas convivo bem com isso.
AABA: Como foi a experiência da criação da galeria Dama Aflita, da qual falou há pouco,
com Júlio Dolbeth?
RVS: Eu sou amigo do Júlio há imensos anos e, mais uma vez, como estava a falar há bocado
(do festival Trengo), quando há amizade e quando existe empatia com as pessoas é mais
fácil concretizar determinada coisas. Tanto eu como o Júlio partilhávamos um sonho de ter
um espaço dedicado à ilustração no Porto. Ao viajarmos começámos a perceber que muitas
cidades europeias tinham um espaço dedicado à ilustração ou projetos mais híbridos entre
a ilustração, a arte urbana, edição independente, desenho... ou relacionados aos suportes
gráficos ou serigrafia... Na realidade, não começámos do zero, já tinham existido algumas
experiências em Portugal, tais como Ilustração Portuguesa, feiras, exposições, encontros,
mas faltavam espaços físicos com uma programação regular – uma galeria – em que as
pessoas pudessem ver trabalho do universo da ilustração. A oportunidade surgiu na Rua
da Picaria – acho que foi em 2008. Um amigo compra uma casa na Picaria e convida-nos
a ocupar a frente de loja. É importante reforçar que estamos em 2008, em que o boom
do turismo e as companhias áreas de baixo custo ainda não tinham descoberto o Porto.
Naquela altura, na rua da Picaria predominavam espaços vazios, existia a Moldursant, o
restaurante Ernesto e ainda muitas lojas de madeiras e mobiliário. Eu e o Júlio andávamos
à procura de um atelier e acabámos por abrir uma galeria. Estivemos durante oito anos
abertos, com uma programação regular o que acabou por consolidar o projeto, reafirmar
a área da ilustração e o aparecimento de mais espaços na cidade, tais como Galeria Ó!,
da nossa amiga Ema, a galeria de arte urbana Circus, da nossa ex-aluna Ana Muska ou
a recente Galeria Senhora Presidente, também de ex-alunos (Dylan Silva, Luís Cepa e
Mariana Malhão). Passados oito anos, em pleno frenesim turístico desta zona da cidade, o
prédio é vendido e o projeto da galeria encerra as suas portas... e foi assim a nossa história.
Confesso, que na altura já estávamos um pouco cansados e não conseguimos encontrar
rendas acessíveis para que o projeto continuasse e abandonámos a Dama Aflita.
AABA: Como é colaborar com outros artistas e designers?
RVS: Para mim é fundamental, eu não consigo trabalhar sozinho. No atelier onde estou a
trabalhar, somos vários e uma das coisas que me agrada é que somos de gerações diferentes.
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Se, por um lado, eu e o Júlio somos da geração dos mais “velhinhos”, acabamos por partilhar
espaço e trabalhar com designers, ilustradores ou produtores de tapetes artesanais de
diferentes idades. Gosto desta ideia de colaboração e o atelier onde estou oferece-me esse
ideal e sinergias. O confinamento, por exemplo, não foi muito produtivo; gosto de sair de
casa para ir trabalhar. Gosto de ter gente à volta...
AABA: O que pensa em relação ao ensino artístico em Portugal?
RVS: O ensino? O ensino é variado e tem qualidade. Obviamente que no ensino nem tudo
está bem, não existem mundos perfeitos. Há coisas que têm que mudar, inclusive, até antes
do próprio ensino superior porque, um dos problemas que acontece no ensino superior,
principalmente nas Artes, tem a ver com a preparação anterior. O ensino artístico deveria
ter uma presença mais forte em todos os ciclos de estudo, dando a possibilidade que os
mais jovens tenham um espaço para experimentar e não apenas o cumprir de um programa
que, em muitos dos casos, acaba por castrar a criatividade ao insistir em metodologias que
seguem um guião que não valoriza a exploração individual. Temos exceções no ensino
secundário, como na António Arroio ou na Soares dos Reis, mas deveria estar mais presente
noutras escolas. Sinceramente, as Artes são cada vez mais um parente pobre, não há grande
investimento, o que é pena porque nós não conseguimos viver sem Arte, sem Design.
Depois, obviamente, tem de haver um maior investimento no ensino superior para que a
formação seja melhor, é importante que o país consiga oferecer um futuro. Saem excelentes
designers, excelentes ilustradores todos os anos das faculdades e, depois, o mercado de
trabalho não consegue absorver, principalmente agora neste período pandémico.
AABA: Se pudesse deixar um conselho para nós, enquanto futuros designers, qual seria?
RVS: Eu acho que, enquanto designers, têm de acreditar em vocês mesmos e pensar numa
coisa: neste momento, o mundo está estranho, está complicado, mas o mundo é vosso. Até
pela experiência dos meus alunos em Design – tenho ex-alunos que vivem no Porto, mas
que estão a trabalhar para fora de Portugal... Acima de tudo, é acreditarem na vossa vocação
e acreditarem nas vossas capacidades; vocês vão chegar lá. Eu sei que é frustrante e há
momentos muito complicados na vossa vida... Por exemplo, quando acabam o curso e há
aquele primeiro ano que é horrível – “o que é que faço, o que é que eu não faço, para onde
é que eu vou?”... Mas, acima de tudo, reparem, vocês têm as capacidades e as competências
para o fazerem, têm que acreditar nisso. Façam coisas, sejam criativos, sejam pró-ativos. Na
realidade, é importante pensarem que as oportunidades não vão cair do céu. Vocês têm de
ir à procura delas e, mesmo se não existirem, aquilo que vocês têm que fazer é tentar criar
esse mesmo espaço. Isso é uma das coisas que eu tenho sentido muito: tenho visto muitos
jovens designers a conseguirem fazer isso, a conseguirem entrar em pequenos nichos do
mercado e conseguirem encontrar o seu lugar. Não é fácil, como é óbvio, porque o mercado
está saturado, está complicado, porque não há dinheiro... A comunidade cultural está de
rastos porque não está a haver nada, as coisas não estão a ser programadas; mas isto passa,
como é óbvio. Isto tem de passar, não é como no slogan “vai ficar tudo bem” – não acredito
no slogan, não vai ficar tudo bem, vai ficar diferente, no mínimo – mas, de qualquer forma
vocês são o motor e se não tiverem o espírito de curiosidade e de resiliência é difícil. É
talvez mais fácil trabalhar em coletivo, do que ficar sozinho. E não desistam dos sonhos,
como é óbvio, por muita porta que se vai fechar e por muitos “nãos” que ouçam, acreditem
que podem alcançar os vossos objetivos.
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3
PROJETOS DOS ESTUDANTES/
AULAS

BRUNA PIRES

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete

47

MAFALDA FERREIRA

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete

48

LAURA COSTA

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete

49

ANDREIA FONSECA

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete

50

ANDREIA FONSECA

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete

51

JOEL MAIA

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

52

DIANA FERREIRA

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

53

INÊS FIDALGO

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

54

NICOLE HERMIDA

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

55

NÁDIA CARDOSO

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

56

ANDREIA ARAÚJO

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

57

CLARA TAPADAS

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

58

FABIANA FERREIRA

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

59

EDUARDO RIBEIRO

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

60

MARGARIDA COELHO

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

61

BÁRBARA AMERICANO

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

62

YAGO DOMINGUES

Concurso internacional Poster for Tomorrow 2020
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

63

DIANA CRUZ

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

64

DIANA CRUZ

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

65

DIANA CRUZ

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

66

DIANA CRUZ

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

67

OLEKSANDRA SAYENKO

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

68

OLEKSANDRA SAYENKO

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

69

DIOGO SOUSA

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

70

DIOGO SOUSA

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

71

MIGUEL FERREIRA

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

72

MAFALDA ALMEIDA

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

73

MAFALDA ALMEIDA

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

74

MAFALDA ALMEIDA

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

75

ANABELA THOMÉ

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

76

ANABELA THOMÉ

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

77

ANA TERESA RAFAEL

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

78

ANA TERESA RAFAEL

Redesign do rótulo e embalagem do vinho tinto Dourosa
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

79

JOSÉ PEDRO BRANDÃO

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

80

JOSÉ PEDRO BRANDÃO

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

81

JOSÉ PEDRO BRANDÃO

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

82

DIANA CRUZ

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

83

DIANA CRUZ

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

84

DIANA CRUZ

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

85

DIANA CRUZ

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

86

MIGUEL FERREIRA

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

87

OLEKSANDRA SAYENKO

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

88

MAFALDA ALMEIDA

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

89

MAFALDA ALMEIDA

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

90

HELENA ROMA

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

91

ANABELA THOMÉ

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

92

ANABELA THOMÉ

Redesign da embalagem de leite da marca Equilíbrio do Continente
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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HUGO CARVALHO

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
Grelha de Construção
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

94

HUGO CARVALHO

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
Margem de Segurança
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

95

HUGO CARVALHO

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete
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HUGO CARVALHO

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete
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HUGO CARVALHO

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

98

HUGO CARVALHO

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

99

HUGO CARVALHO

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

100

PEDRO SABOYA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

101

PEDRO SABOYA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

102

PEDRO SABOYA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

103

PEDRO SABOYA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

104

GONÇALO YURI

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

105

GONÇALO YURI

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

106

GONÇALO YURI

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

107

DANIELLY CORREA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

108

DANIELLY CORREA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

109

SARA GINGEIRA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

110

SARA GINGEIRA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

111

INÊS FERREIRA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

112

SARA NOGUEIRA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

113

GUSTAVO SANTOS

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

114

GUSTAVO SANTOS

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

115

JOÃO PEDRO MARTINS

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

116

JOÃO PEDRO MARTINS

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

117

JOÃO PEDRO MARTINS

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

118

LUSO
viagens
JOÃO PEDRO MARTINS

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples / Padrão
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

119

CARLOS SILVA

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

120

CATARINA MENDES

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

121

RENATA MACEDO

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

122

RENATA MACEDO

Construção de uma marca a partir de figuras geométricas simples
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

123

Now You
See Me
Moria

Desde agosto de 2020, nós - um refugiado afegão que mora no acampamento
Moria em Lesbos (Grécia) e um editor de fotos baseado na Holanda - colecionamos fotos e compartilhamos histórias que documentam a vida no acampamento. Começamos uma conta no Instagram: @now_you_see_me_moria. Um
refugiado sírio lá e outro afegão se juntaram mais tarde. Foi uma tentativa de
sensibilizar as pessoas em toda a Europa para a situação.

Com este site convidamos designers europeus a fazerem uma série de cartazes
baseados nas imagens partilhadas pelos refugiados alojados em Moria. Todos os
pôsteres estarão disponíveis para download por indivíduos e organizações.

1. Escolha uma foto de nossa conta do Instagram. Envie-nos o link via photos@
nowyouseememoria.eu
2. Você receberá o arquivo original. Aguarde 24–72 horas de processamento.
3. Crie seu pôster usando nossos modelos e diretrizes para download. Escolha
seu próprio idioma, mas adicione também uma versão em inglês.
4. Exporte o seu design e carregue-o no nosso website. Adicione informações
sobre você, se desejar. Especificações técnicas fornecidas nas diretrizes.

124

PEDRO SABOYA

Poster para campanha de apoio aos refugiados de Moria
@now_you_see_me_moria
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

125

SARAH NOGUEIRA

Poster para campanha de apoio aos refugiados de Moria
@now_you_see_me_moria
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete
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HUGO CARVALHO

Poster para campanha de apoio aos refugiados de Moria
@now_you_see_me_moria
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete
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I WANT
TO BE

A��pilot
DANIELLY CORREA

Poster para campanha de apoio aos refugiados de Moria
@now_you_see_me_moria
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

128

I WANT TO BE

A POLICEMAN
CARLOS SILVA

Poster para campanha de apoio aos refugiados de Moria
@now_you_see_me_moria
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

129

LUIS PAULO GÓIS

Poster para campanha de apoio aos refugiados de Moria
@now_you_see_me_moria
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

130

JOÃO PEDRO MARTINS

Poster para campanha de apoio aos refugiados de Moria
@now_you_see_me_moria
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

131

I WANT
TO BE A
POLICEMAN
GONÇALO CARNEIRO

Poster para campanha de apoio aos refugiados de Moria
@now_you_see_me_moria
UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete

132

DIOGO SOUSA

Proposta selecionada para o Postal de Natal de 2020/21
da Universidade Lusófona do Porto
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

133

ANA ISABEL MOURA

Proposta para o Postal de Natal de 2020/21
da Universidade Lusófona do Porto
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

134

MAFALDA ALMEIDA

Proposta selecionada para o Postal de Natal de 2020/21
da Universidade Lusófona do Porto
UC: Desenho I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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FERNANDO BARBOSA

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

136

FERNANDO BARBOSA

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANA SOFIA ALMEIDA

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

138

ANA SOFIA ALMEIDA

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

139

BÁRBARA AMERICANO

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

140

BÁRBARA AMERICANO

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

141

CLARA TAPADAS

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

142

CLARA TAPADAS

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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NICOLE HERMIDA

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

144

NICOLE HERMIDA

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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YAGO DOMINGUES

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

146

YAGO DOMINGUES

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

147

EDUARDA BORGES

Fanzine
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

148

OLEKSANDRA SAYENKO

Desenho de Alfabeto
UC: Tipografia / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

149

DIANA CRUZ

Desenho de Alfabeto
UC: Tipografia / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

150

MAFALDA ALMEIDA

Desenho de Alfabeto
UC: Tipografia / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

151

BÁRBARA PEREIRA

Desenho de Alfabeto
UC: Tipografia / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

152

ANABELA THOMÉ

Desenho de Alfabeto
UC: Tipografia / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

153

CLARA TAPADAS

Grelha alternativa
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

154

JOEL MAIA

Grelha alternativa
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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YAGO DOMINGUES

Grelha alternativa
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANDREIA ARAÚJO

Grelha alternativa
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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INÊS SOARES

Grelha alternativa
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FABIANA FERREIRA

Grelha alternativa
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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YAGO DOMINGUES

Grelha alternativa
UC: Design de Comunicação III I / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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DIANA FERREIRA

Grelhas modular
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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NÁDIA CARDOSO

Grelhas modular
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima

162

SANDRO ALEIXO

Grelhas modular
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FABIANA FERREIRA

INFOGRÁFICO
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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SEM CARNE
ÀSQUARTAS
Um dia que faz a diferença.
Adira a uma dieta ﬂexitariana - consuma alimetos vegetarianos
ocasionalmente.

PORTUGAL

SEM CARNE

4x

PORQUÊ?

Número de

Percentagem de emissões
globais de gases de efeito
estufa causadas pela pecuária.

em Portugal quadriplicou

4

vegetarianos

18%

43%

Os ﬂexitarianos pesam
em média menos 4kg
do que os omnívoros.

kg

50x

mais àgua para
produzir carne
do que alimetos
vegetais.

31 %

nos últimos 10 anos

Dos portugueses reduziram ou
eliminaram totalmente o consumo
de carne vermelha.

150 MIL TONELADAS
Flexitarianos têm
menor
probabilidade de contrairem
diabetes.

As emissões de metano com
origem no gado criado para consumo da sua carne aumentaram
48% em Portugal entre 1990 e
2017.

25 x

257 milhões

Número de animais
mortos para serem
consumidos em Portugal.

a população
portuguesa.

20%
Desde 2017, ano em que
implementaram
obrigatoriedade de opção
vegetariana nas escolas e
universidades que o consumo
da opção de carne diminuíu.

AGRICULTURA INDUSTRIAL CRUEL

LOJA VEGETARIANA

40%
Os porcos são amontoadas em caixotes tão pequenos
que não se conseguem virar ou movimentar. O mesmo
acontece com as galinhas.

o aumento de novos
alimentos rotulados
como vegetarianos
num período de cinco
anos.

ADIRA AO MOVIMENTO “SEM CARNE ÀSQUARTAS”
Sugestão do chefe
Massa à bolonhesa de soja

Gastronomia

Contemporânea

Coloque esparguete a cozer com um
pouco de sal.
Pique cebola e o alho.
Refogue alho e cebola em azeite.
Adicione a soja granulada, molho de tomate
e vinho branco.
Deixe cozer durante uns minutos até apurar.
Tempere com o sal e a pimenta.

Tipo de prato

Massas

Tempo
Diﬁculdade
Para mais receitas e informações aceda ao site.

http://www.receitasvegetarianas.net

INÊS SOUSA

INFOGRÁFICO
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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BÁRBARA AMERICANO

INFOGRÁFICO
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SOFIA ALMEIDA

INFOGRÁFICO
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DIANA FERREIRA

INFOGRÁFICO
UC: Design de Comunicação III / 3º Ano / Docente: Cláudia Lima
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CARLOS SILVA

Auto-retrato com máscara
UC: Introdução às Técnicas do Desenho / 1º Ano / Docente: Cláudia Lima
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INÊS FERREIRA
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171

CATARINA MENDES
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SARAH NOGUEIRA

Auto-retrato com máscara
UC: Introdução às Técnicas do Desenho / 1º Ano / Docente: Cláudia Lima
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Aula de desenho de modelo
Aula de UC: Desenho II / 2º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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DIANA CRUZ

Aula de desenho de modelo
Aula de UC: Desenho II / 2º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANABELA THOMÉ

Aula de desenho de modelo
Aula de UC: Desenho II / 2º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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DIANA CRUZ

UC: Tipografia / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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DIANA CRUZ

UC: Tipografia / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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DIANA CRUZ

Ilustração para redesign de embalagem de leite
UC: Design de Comunicação I / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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UC: Introdução ao Design / 1º Ano / Docente: Carla Cadete
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Evento Fiat 500 I Francisco Providência I Jorge Silva I And-Atelier I The Royal Studio I Xesta
Studio I Miguel Neiva I Inês D’Orey I Pedro Almeida (designer Jornal Público) I Estúdio
Dobra I Mother Volcano I Editora Verso da História I Priplak (Xavier Aguillez) I Antális I
Bolos Quentes I Mariana Rio I Attic Studio I Estúdio Gráfico 21 I Gonçalo Leite I Estúdio
Volta I Gráficos do Futuro I Nuno Coelho I André Rodrigues (Revista Roof) I Marta Nestor I

Nuno Coelho I Marta Nestor (Porto Paralelo) I Luisa Vasconcelos do Vale (City Cos) I The
Royal Studio I This is Pacifica I Miguel Januário (maismenos) I David Penela I Dylan Silva I Dino
dos Santos (DSType Foundry) I Clara Não (Designer e ilustradora) I Check it Out (Motion
Design) I Pixelmatters (Motion Design) I Júlio Dolbeth I Xesta Studio I Pedro Almeida I
Márcia Novais I Azulejos do Porto I Inês Pereira I Lyft Creative Studio (Motion Graphic)

