
DESIGN DE INFORMAÇÃO E VIDA: TÉCNICA, ÉTICA E ESTÉTICA

Há uma epistem-o-logia2 do design de

comunicação. Cada diagrama manifesta

um certo estádio de conhecimento, o

grau civilizacional da comunidade de

origem, contribuindo para uma

arqueologia das ideias. 

Os pressupostos e objectivos do

desenho de informação começam desde

logo pela ergonomia cognitiva (conhecer

os limites orgânicos para comunicar

melhor) ligando o indivíduo ao meio,

mas encontram na literacia visual as

condições para um democracia mais

participada através de uma informação

mais eficiente (a forma é conteúdo

cultural); mas, para além da ordem

colectivo, cada ser é convocado a

representar o seu próprio mapa de

interacção com o mundo. 
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Francisco Providência, apresentação
Rui Costa, texto

,1 construam mapas,

recomendava Deleuze,

em “Mil plâtos”

Rui Costa, designer e

docente na Universidade

de Aveiro, desenvolve

estudos de doutoramento

na área do Design de

Informação na

Universidade de

Barcelona, sob

orientação de Anna

Calvera.

PARA COMPREENDER 

O MUNDO
1



A informação é produzida e disseminada em múltiplas for-
mas e em volume impossível de processar, tornando
imprescindíveis as ferramentas e critérios de selecção sobre
qual a informação que deve ser trabalhada. Esses crité-
rios, mesmo quando transformados em algoritmos, são
humanos e por isso falíveis ou efémeros. 
São vários os exemplos que podem ser citados: as biblio-
tecas ou os arquivos que deixam de ter capacidade para arma-
zenar todo o material editado, muitas vezes pela própria
imaterialidade dos suportes; os serviços de informação
em países onde as fronteiras já quase nada filtram; ou mesmo
na ciência onde se verifica a quase impossibilidade de se
estar a par das últimas descobertas ou propostas publi-
cadas em inúmeros artigos, revistas e conferências. 
Há no entanto nesta equação variáveis difíceis de isolar.

A síntese de uma realidade, complexa, como o são todas, impli-
ca uma redução de elementos de análise, uma amostra
fiel e simplificada de um todo impossível de apreender.
Esse momento de escolha, de filtragem, é o primeiro
momento do design de informação, ainda que esteja
quase sempre fora da esfera do designer.
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Design de informação e vida: técnica, ética e estética.
Num momento em que o design em Portugal ainda se escre-
ve em itálico, é difícil provar o papel que o design de
comunicação poderá ter na transformação das socieda-
des, não apenas pelo contacto com melhores e mais
bonitas imagens e palavras, mas sobretudo pela “huma-
nização do conhecimento” referida por Neurath. Ao fim,
se formos bem sucedidos nessa transformação, a prova
será desnecessária. 

Projectar a compreensão é provavelmente uma das acti-
vidades mais antigas da humanidade, qualquer que seja
a designação dada em cada momento histórico e seja qual
for o suporte, canal ou contexto. 
A citação de Otto Neurath, fundador do Isotype, foi escri-
ta há mais de sessenta anos. Edward Tufte (1942) e Richard
Saul Wurman (1936), actuais gurus da representação de
informação, eram crianças. 
“La semiologie Graphique” de Jacques Bertin surgiu mais
de 20 anos depois (1967). Tudo se alterou radicalmente desde
então, mas muito pouco parece ter mudado em termos
do acesso à informação: se temos hoje acesso a muito mais
informação, temos também que lidar com o ruído que a
envolve. Será esta uma das diferenças entre o nosso
tempo e o de Neurath: o aumento exponencial de infor-
mação cavou ainda mais o fosso entre quem é ou não capaz
de extrair desta torrente algum significado. 
O problema seguinte, bem diferente, será tentar resolver
o paradoxo tão bem identificado por Sócrates e represen-
tado por Alan Fletcher: quanto mais sabemos, mais sabe-
mos que (quase) nada sabemos.

2 Epistemologia ou teoria do

conhecimento (do gr. episteme,

ciência, conhecimento e logos,

discurso), é o ramo da filosofia

que estuda o conhecimento

científico, distinguindo crença de

conhecimento e esclarecendo os

mecanismos que o subjazem e

sustentam; “estudo crítico dos

princípios, das hipóteses e dos

resultados das diversas ciências,

destinado a determinar a sua

origem lógica, o seu valor e

alcance objectivo” (Lalande).

3 Otto Neurath, extracto de “From

HIEROGLYPHICS to ISOTYPES”,

publicado num artigo da FUTURE

BOOKS (No III, “The Crowded

Scene” (pre 1947),1946)

www.fulltable.com/iso/is03.htm,

consultado em 20 de Março ‘08

“O cidadão comum deveria ser

capaz de aceder livremente a todo

o tipo de informação em que está

interessado, tal como consegue

obter conhecimento geográfico

através de mapas e atlas.

Não há nenhum campo  onde a

humanização do conhecimento

pela visão não seja possível.

É este o objectivo do Isotype:

comunicar conhecimento por

meios visuais de um modo tão

amplo quanto possível e assim

ajudar a reduzir o fosso entre

nações e grupos de linguagem”.

The ordinary citizen ought to be able
to get information freely about all
subjects in which he is interested, just
as he can get geographical knowledge
from maps and atlases. There is no
field where humanisation of
knowledge through the eye would not
be possible. This is the goal of Isotype:
to communicate knowledge by visual
means as widely as possible and so
help to reduce the gulf between
nations and language groups.Otto Neurath3

DESIGN DE INFORMAÇÃO E VIDA: TÉCNICA, ÉTICA E ESTÉTICA

Alan Fletcher

The Art of Looking Sideways,

capítulo ‘learning’. 

Símbolo ISOTYPE

dupla anterior

Horário de comboio Paris-Lyon.

Desenhado por E.J.Marey em

1885, este método é atribuído a

Ibry, um engenheiro francês

(Tufte, 2001): na vertical estão

representadas as estações sendo

as suas distâncias relativas

respeitadas graficamente;

horizontalmente estão

representadas as horas de

partida e chegada, sendo as

quebras nas linhas o intervalo de

paragem em cada estação.

Quanto mais vertical for uma

linha, mais rápido é o comboio. 

A linha vermelha representa o

mesmo percurso feito pelo TGV

100 anos depois.

A árvore genealógica é um diagrama medieval, como a

cartesiana tabela de dupla entrada pertence ao séc. XVII, e

a indexação temática da enciclopédia Einaudi, por

cosmologia de temas associados, pertencerá ao séc. XX.
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Mas qual o papel do design de informação nesta espiral de
números, nomes e notícias? Neste contexto de dispersão,
a literacia visual será essencial, ainda que complemen-
tar, para uma leitura do mundo. O acesso a informação
legível permitirá que as pessoas possam ter consciência
de quem são, de onde vivem, de quem vive no outro lado,
de como vivem. 
O design de informação tende ainda a ser reduzido à pro-
dução de mapas, gráficos e sinaléticas de aeroportos. 
À dimensão técnica e estética temos obrigatoriamente que
juntar dimensão ética. A ideia de alargar o seu desígnio –
esclarecimento de significados – a matérias do dia-a-dia
implica um forte investimento ao nível dos conteúdos,
para além da forma, síntese desses três vectores.

Um exemplo real: em 25 de Maio de 2006, o jornal Público
(p.38, caderno de economia), publicou uma notícia com o
título “Salários na função pública 50 por cento superiores
aos privados”. A notícia era complementada com um grá-
fico onde eram representados os dados do INE e do Eurostat
comparando a média dos salários da função pública de
15 países europeus e a correspondente média nacional. 

Analisando o gráfico publicado verificava-se no entanto uma
diferença significativa entre os números que surgiam e a
expressão visual dos mesmos. Pela comparação entre a
correcta representação dos valores e o gráfico publicado
podemos verificar a escala do erro em que os leitores menos
atentos são induzidos. 
Uma notícia pode ser lida em poucos minutos, estas ima-
gens comunicam em fracções de segundo.

Gráficos estatísticos

O gráfico da esquerda foi

desenhado exactamente igual ao

publicado. O redesenho desse

gráfico e a sobreposição dos dois

permite verificar como um gráfico

pode de facto mentir: os

funcionários públicos

portugueses não ganham o dobro

da média nacional.

Não resisto a transcrever parte

do editorial de José Manuel

Fernandes escrito há dois dias,

19 de Março de 2008, sobre o

ensino da matemática: “(…).

Sucede que dois terços

corresponde a 66,6%, enquanto

75% é igual a três quartos. 

Esta evidência não chocou muitos

dos meus colegas quando (…)

regressei ao trabalho. A maioria

não tinha dado pelo erro. 

De resto, julgo que nem um só

leitor protestou. E isso deixou-me

desesperado (…)”. Na altura

protestei contra este gráfico…

mas nada.

Diagrama explicativo do

Transplante de Medula Óssea

Nigel Holmes. Drawing to

Explain. 1998



Dados avulsos mapeados transformam-se

em informação e esta em conhecimento,

por via da interpretação. 

Mapear é representar, encontrar padrões

é produzir conhecimento. Há uma cultura

cartográfica das tentativas humanas em

compreender o mundo, que são a sua

própria representação histórica. Mapear

o mundo é condição para viver, algo

intrínseco a cada um de nós, construído

entre o corpo e o contexto,

contaminando-se mutuamente. 

O mapa não reproduz um inconsciente

fechado sobre si próprio, constrói-o,

ancorada na experimentação do real, na

acção. Deleuze, Guattari, 2002
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Tal como o enquadramento de uma fotografia pode alte-
rar a realidade, também o significado dos números pode
ser manipulado. O erro é técnico, mas traz consigo um pro-
blema ético: a ideia com que se ficava dessa visualização
era inquinada. Parafraseando Jacques Bertin (1977), para
ganhar uma consciência íntima de tudo isto é preciso
reaprender a ver.

Mas este desígnio encerra um paradoxo, e um desafio. 
Ao mesmo tempo que as distâncias geográficas se redu-
zem para níveis quase inimagináveis, as distâncias cogni-
tivas entre as pessoas, mesmo em países tão pequenos
como o nosso, produzem fronteiras cada vez mais defi-
nidas, quase reais ao contrário das fronteiras geográfi-
cas. A multiplicação de identidades e culturas em espa-
ços comuns implica esquemas notacionais (Dursteler e
Engelhardt, 2007), modos de pensar, impossíveis de deter-
minar e de identificar, muito menos intersectar: nenhum
receptor é igual a outro. Terá sido este o pecado das incrí-
veis propostas de Neurath ou Bliss – a tentativa de encon-
trar um sistema de linguagem que pudesse ser, per se,
a própria intersecção de inúmeras realidades? 

Construir algo em cima do que já existe
Tal como refere Wurman, a comunicação do conheci-
mento implica construir algo em cima do que já existe, do
que se compreende. 
O problema é que se em algumas culturas as casas
(quando o são) têm quatro paredes, noutras têm apenas
duas, ou nenhuma: o telhado não pode ser o mesmo.

De onde vem e para onde vai

o dinheiro do governo

americano?

Nigel Holmes e Meredith

Bagby, em Understanding

USA, de Richard Saul

Wurman.

Diagrama ISOTYPE

correlacionando o número de

trabalhadores com a produção

industrial entre 1950 e 2000.

Nigel Holmes. Pictograms:. 2003

Pictogramas de Gerd Arntz,

designer/artista que desenhou

com Neurath os pictogramas

ISOTYPE.

Nigel Holmes. Pictograms:. 2003



Detalhe de um mapa tipográfico de

Alison Barnes. Neste mapa da

zona de New Basford,

Nottingham, o limite de cada rua

é definido pelos graffitis, insultos

ou outros dizeres aí encontrados.

Ian Noble, Russell Bestley.

Visual Research. 2005

Não há soluções miraculosas para a representação de infor-
mação, nem será possível desenhar caso a caso a repre-
sentação da informação. António Damásio, ao nível da neu-
robiologia, denunciou a artificialidade da fronteira entre
razão e emoção. Também ao nível do design de com-
preensão a larga escala, dificilmente o sucesso (?) pode-
rá assentar apenas na dimensão técnica de uma repre-
sentação. Provavelmente, a dimensão estética é também
ela uma dimensão técnica no sentido em que, tal como
o nosso cérebro, uma não funciona sem a outra. O que ten-
tamos compreender é o papel do designer como autor nesta
“construção e reconstrução de significados” a várias
mãos. 

“Haverá alguma hipótese de valorização estética do
design sem que o resultado caia na mais pura
manipulação comunicacional ou no mais evidente
kitsch? E assim, haverá outros modos de atribuição de
mais conhecimento à comunicação, através da sua
forma? Talvez, considerando o receptor no acto da
recepção, considerando a própria negação da
comunicação como meio de colonização, persuasão do
outro.” Francisco Providência, sobre este mesmo texto.

A hipótese que se coloca é a de que o desenho – autoria,
expressão – ao operar também a nível emocional, promo-
ve um contexto mais favorável à compreensão de men-
sagens, mesmo em ambientes de baixa literacia. 
Se a informação a transmitir se converter em conheci-
mento, o espaço de actuação do kitsch e da manipulação
ver-se-á reduzido.
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Valence, experiência de

programação baseada em 

“organic information visualizattion”,

projecto de mestrado de Ben Fry,

Medial Lab, MIT.

“O programa “lê” um

determinado texto e vai dispondo

as palavras numa superfície

esférica invisível. Cada palavra

compete por uma melhor posição

de acordo com a sua frequência

de uso”.
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A simplificação formal dos cartazes, inspira-se nos movi-
mentos artísticos da época, revelando uma diversificada
paleta de influências, com destaque para o Cubismo, cujo
contributo incidiu numa estética subsidiada na forma, no
entendimento do espaço e do movimento. 

Apesar da bidimensionalidade das representações, anu-
lando a profundidade no cartaz, a qualidade das represen-
tações directas, sem subterfúgios, alicerçadas na simpli-
cidade e radicando na importância da comunicação visual,
aumentam o seu impacto e eficácia.

António Soares (1894-1978), conhecido como pintor auto-
didacta, iniciou o seu percurso como ilustrador dedican-
do-se com alguma frequência e, por razões de subsistên-
cia, à realização de artefactos de design. 
Sendo uma das figuras pioneiras do modernismo em
Portugal, foi responsável pela introdução de um novo
dinamismo nos grafismos nacionais, visíveis quer na rea-
lização de cartazes, capas de livros, logótipos e publici-
dade, quer em stands, decoração de espaços, cenários,
figurinos e mobiliário. 

A ideia de modernidade, anunciada por Soares, acabou por
penetrar na sociedade portuguesa através da produção
de cartazes, em estilos que variam da Arte Nova ao
Cubismo passando pela Art Déco.

No exemplo apresentado percebe-se a influência de Paul
Colin1, onde as imagens se tornam planas, rigorosas e con-
dicionadas por uma estrutura compositiva rígida.

António Soares2 introduziu mudanças ao nível da tipografia,
proporcionando um novo entendimento sobre o desenho
da forma e da letra, que simplificará até chegar à elemen-
taridade geométrica. 

O cartaz passou, consequentemente, a apresentar uma
maior unidade entre os discursos do texto e da imagem,
oferecendo um maior equilíbrio do conjunto. 

MUSEU DESIGN

HISTÓRIA DO 
CARTAZ
PORTUGUÊS

SÉC. XX
1921-1930

No contexto nacional dos anos vinte,

António Soares sugere um novo

diálogo entre tipografia, publicidade e

arte moderna, contribuindo desta

forma para a diferenciação do

discurso nos cartazes e influenciando

assim, com a sua retórica, as

décadas subsequentes.

Helena Barbosa texto e recolha documental

Vinhos do Porto Morgado 1928

Cartaz com as dimensões de 68,5

X 100 cm. Impressão em litografia

a quatro cores directas.

1 
Possivelmente exercida na viagem

a Paris em 1925, que coincidiu

com a Exposição Internacional das

Artes Decorativas.
2 Recebeu a quantia de 1.000$00

pela realização do cartaz para a

Morgado & Silva. 

A revista Civilização tinha um valor

de 4$00 na época.

Assinatura de António Soares

Identificação da autoria 

“Demasiado design

Os utilizadores deslocar-se-ão

rapidamente para outros

sítios na rede, se uma página

demorar muito tempo a

descarregar (ver)”.

Nigel Holmes, The smallest

ever GUIDE TO THE

INTERNET (for busy people)

Por oposição a decalque, o mapa

entendido por Deleuze, nunca volta a

si mesmo. O mapa é aberto,

conectável, desmontável, reversível,

mutável. Pode ser rasgado, revertido,

adaptado (…). Pode desenhar-se

numa parede, concebê-lo como obra

de arte, construí-lo como uma acção

política ou como uma meditação.

Deleuze, Guattari, 2002


