
 

 

 
 

 
 

 

 

THINGS CHANGE > ON AND BEYOND PRINT

texto / imagem > retórica > tempo  / dinâmica

Designers, stay away from corporations that want you to lie for them, Jonathan Barnbrook (2001) P/ adbusters
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Num texto de 1998, Chris Pullman introduz uma lista de tópicos que 
expressam mudanças gradu ais na prática do design de comunicação, 
em termos de antes / agora:

2D / 4D (das 2 às 4 dimensões)
object  / experience (do objecto à experiência)
composition / choreography (do espaço ao tempo)
fixed / fluid (do fixo ao variável)
craft based / technology based (da técnica à tecnologia)
cheap / expensive (do acessível ao dispendioso)
isolated, solo / collaborative, team (do isolado e individual ao colaborativo 
em equipa)
one voice / many voices (do unívoco ao plurívoco)
piecework / strategic thinking (da peça à estratégia)
naïve / self-aware (do desenraizado ao consciente e crítico)
neutral / personal (da neutralidade à interpretação pessoal)

O autor refere que estas mudanças expandem o campo de possibilidades 
expressivas para a comunicação e alteram os fundamentos da prática 
do design gráfico. No entanto, muitas das qualidades do design podem 
ser vistas como constantes:

Design is different from art
Design is content independent (disciplina transversal ao conteúdo)
Design isn’t necessarily a pro-social profession  (não veicula 
necessariamente essa mensagem)
Graphic design has its roots in language (na linguagem e contexto cultural)
The visual power of design derives from the idea of contrast
Nothing happens out of context (sem um contexto de origem)
The goal of design education is resourcefulness (engenho e desenvoltura)

Pullman, Chris. “Some things change.” The education of a Graphic Designer. ed. Heller, Steven, 

1st ed. New York: Allworth Press, 1998. 109-112. DG 6/121

http://christopherpullman.com/home/some-things-change-some-things-stay-the-same/
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MOTE TEMÁTICO —  O CONFRONTO ENTRE MUDANÇAS E CONSTANTES               

DO DESIGN GRÁFICO

por um lado
Um conjunto de impressões dos Aesthetic Apparatus que remete para a autoria pretendendo 
revelar as idiossincrasias do processo de cria ção no design gráfico expondo experiências 
rejeitadas e testes de impressão.

por outro lado 
A transição do fixo para o fluído e dinâmico enquanto resultado variável (segundo determinados 
factores), quase literalmente ilustrada pela Posterwall for the 21st century (2007-11) dos Lust. 
É uma instalação mural reactiva de cerca de 600 posters que são automaticamente gerados 
com informação extraída de várias fontes na internet. Um poster é gerado, cada 5 minutos, 
sendo que a configuração dos posters se altera quando ocorrem eventos, como por exemplo, 
quando os visitantes entram no espaço do museu e se aproximam do mural. 

<http://lust.nl/#projects-3465>

MOTE OPERATIVO — EXPLORAÇÃO DA RETÓRICA VERBAL-VISUAL                            

(NO ESPAÇO E NO TEMPO)
A retórica persuasiva da publicidade é evocada no outdoor desenhado por Jonathan Barnbrook 
que se apropria de imagens desse contexto e subverte o seu sentido convertendo-as numa 
mensagem de apelo aos designers.

Conjunto de impressões,  Aesthetic Apparatus, (2011) <http://aestheticapparatus.com/portfolio/walker/
Posterwall for the 21st century, Lust (2007-11) <http://lust.nl/#projects-3465>
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INTRODUÇÃO
Neste exercício assume-se uma noção de design gráfico enquanto construção de um discurso, evocando 
aspectos da sua evolução e condição actual. Na prática, explora-se esta construção discursiva através de 
articulações semânticas entre texto e imagem enquanto elementos que definem uma retórica verbal-vi-
sual; que veiculam sentido numa articulação expressiva mais do que persuasiva. 

Gui Bonsiepe defende que a retórica (a arte da eloquência), classicamente confinada à linguagem ver-
bal, prepara o caminho para a retórica visual. Grande parte da comunicação visual, nas suas diversas 
manifestações, contém signos linguísticos e não linguísticos em interacção, fazendo assim sentido ques-
tionar as combinações típicas entre palavra/imagem, entre sig nos e figuras retóricas verbais/visuais. 
Uma figura retórica verbal/visual é entendida como uma combinação entre dois tipos de signos e o seu 
poder significativo e eficácia comunicativa depende da tensão gerada entre as respectivas características 
semânticas. Os signos, verbais e visuais, operam segundo relações recíprocas cujo significado é diferente 
da simples soma das partes (texto + imagem). 

Argumentando que a aproximação retórica contribui para o entendimento dos desafios que o designer 
enfrenta quotidianamente, Bonsiepe (1999) avança com a identificação de figuras retóricas verbais/
visuais, que podem ser isoladas ou articuladas: analogia, metonímia, sinédoque, especificação, para-
lelismo, mediação associativa, inversão metafórica, fusão, tipograma, eufemismo, hipérbole, negação 
verbal-visual, comparação verbal-visual, entre outras.

FIGURAS RETÓRICAS (VERBAIS-VISUAIS)

COMPARAÇÃO (MEDIADA PELA LINGUAGEM) 

ANALOGIA (VERBAL VISUAL) 

PARALELISMO (CORRELAÇÃO)

EXEMPLIFICAÇÃO (VISUAL)

ENCADEAMENTO (COMPLETAR O SENTIDO) 

ESPECIFICAÇÃO (CIRCUNSCRIÇÃO SEMÂNTICA)

SUBSTITUIÇÃO (DE SIGNOS PELAS CARACTERÍSTICAS FORMAIS) 

MEDIAÇÃO ASSOCIATIVA (TRANSFERÊNCIA DE SENTIDO)

METÁFORA (COMPARAÇÃO IMPLÍCITA, SENTIDO FIGURADO)

REVERSÃO METAFÓRICA (JOGO COM SENTIDO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO)

FUSÃO (INCORPORAÇÃO SEMÂNTICA)

TIPOGRAMA (ILUSTRAÇÃO TIPOGRÁFICA)

EUFEMISMO (ATENUAÇÃO)

HIPÉRBOLE (EXAGERAÇÃO)

CONTRADIÇÃO COMO NEGAÇÃO (OPOSIÇÃO VISUAL)

SUBSTITUIÇÃO POR

METONÍMIA (TRANSNOMINAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO)

SINÉDOQUE (PARTE PELO TODO OU TODO PELA PARTE)
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… in advertising the signification of the image 
is undoubtedly intentional; the signifieds of the 
advertising message are formed a priori by certain 
attributes of the product and these signifieds have 
to be transmitted as clearly as possible. If the image 
contains signs, we can be sure that in advertising 
these signs are full, formed with a view to the 
optimum reading: the advertising image is frank, 
or at least emphatic.

(Barthes, Roland. Image, Music, Text. 1977)

skullfracture (don’t drink and drive) sinédoque, metonímia e especificação.
metáfora pela comparação subentendida entre esponja e campo de golfe (que absorve 15000m3 de água).
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DESENVOLVIMENTO
Tomando como mote temático o conjunto de tópicos lançado por Chris Pullman em relação às mu-
danças e constantes do design de comunicação, propõe-se um exercício que tanto as implica como as 
representa, através da interacção semântica entre texto e imagem, tanto no espaço como, seguidamente, 
no tempo. Numa primeira fase procuram-se explorar figuras retóricas na articulação semântica de texto 
e imagem. Numa segunda fase aborda-se a transposição destas noções para a dimensão temporal, re-
formulando-se esta articulação através do valores expressivos que advêm da organização temporal dos 
elementos e da sua dinâmica.

FASE 01  COMPOSIÇÃO IMAGEM/TEXTO
Seleccionar um dos tópicos do texto de Chris Pullman (mudanças ou constantes) e com base na sua 
interpretação, explorar figuras de retórica verbal/visual (articulação entre tipografia e imagem) que per-
mitam comunicar o tema focado.

Devem seleccionar a frase do texto (ou expressão + frase) que melhor expressa o tópico escolhi do e 
associar a esta uma imagem ou representação visual (no sentido lato, uma figuração ou representação 
gráfica, não exclusivamente fotográfica). Esta pode ser pré-existente, apropriada, manipulada ou criada 
pelo aluno. Devem explorar a contaminação semântica recíproca entre signos por correspondência às 
figuras retóricas propostas por Bonsiepe, sendo que numa composição podem ser articuladas uma ou 
várias figuras retóricas.

Esta articulação assume o formato de um cartaz, sendo que, se assim o desejarem, podem produzir dife-
rentes versões ou instâncias do mesmo (por exemplo variando a representação visual mas não o tópico) 
que se complementem como uma mini-série de cartazes (2 a 4 versões).

— cartaz ou mini-série de cartazes, impresso (não inferior a A2)
— impressão só frente
— condicionantes de produção ao critério do aluno.

FASE 02 -ESTRUTURAÇÃO TEMPORAL
Com base na frase previamente trabalhada os alunos devem explorar uma nova forma de articulação 
retórica, adequada à organização e composição dos elementos verbais e visuais no tempo. Podem even-
tualmente optar pela mesma, ou por outra representação visual associada à frase. Podem até optar por 
uma solução exclusivamente tipográfica sendo que a figura retórica será transposta para a dimensão 
temporal. Ou seja, devem tirar partido da complementaridade semântica de texto e representação visual 
tendo em conta a estruturação e dinâmica temporal como elementos expressivos (tempo, cadência, 
sequência, ritmo, continuidade, descontinuidade, movimento, etc.).

— estruturação temporal (aprox. 15’’)
— técnicas de animação ao critério do aluno (sequências de frames, animações de elementos, sequências vídeo, 
efeitos de pós produção, etc.)
— ferramentas de produção ao critério do aluno
— podem eventualmente adicionar som mas apenas como marcação temporal, i.e., para reforçar cadência, 
ritmo ou pontuação como algo que não se sobrepõe ao discurso visual (e.g., não podem incluir voz ou sons 
instrumentais com conotações tímbricas demasiado vincadas).

O trabalho deve ser acompanhado por uma breve memória descritiva que apresenta a frase seleccionada 
e a justificação da estratégia e opções retóricas exploradas nas fases 01 e 02. Deve ser acompanhada de 
referências/exemplos relacionados com a orientação seguida na fase 01 e pelo menos 3 exemplos para 
a fase 02.
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CALENDÁRIO

de 07 a 11 mar.
07 mar. — lançamento do enunciado. TPC - leitura dos textos, escolha do tópico e/ou frase associada.

08 e 09 mar.  — pesquisa relativa à representação visual associada – 3 a 6 exemplos/inspiração

10 e 11 mar. — indicação da frase escolhida (c/ pequeno comentário explicativo); discussão de possibilidades 

de representação. 

de 14 a 18 mar.
14 mar.  — fase 01:  composições da frase e representação visual associada (apresentar pesquisa)

15 e 16 mar.  — fase 01: articulação verbal-visual, optimização retórica.

17 e 18 mar. —  fase 01: finalização e entrega fase 1 (impresso e via dropbox).

férias da Páscoa de 21 a 30 mar.
TPC – leitura dos textos de apoio para a fase 02 e pesquisa de exemplos relativa à estruturação temporal                           

e estratégias  a seguir (2 a 4) + afinações relativas à fase 01

de 31 mar. a 01 abr.
31 mar. e 01 abr. — apresentação e discussão da pesquisa da fase 02 (estruturação temporal da frase                                       

e representação visual)

de 04 abr. a 08 abr.
04 abr. — fase 02: estruturação temporal dos elementos textuais, visuais, sonoros.

05 e 06 abr.  — desenvolvimento da fase 02: articulação dos elementos

07 e 08 abr.  — finalização e entrega da fase 02 na dropbox.
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MOTE TEMÁTICO
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MOTE OPERATIVO
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COMPLEMENTARES [RETÓRICA]
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FASE 01

Blauvelt, Andrew. “The Persistence of Posters.” Graphic Design Now in Production. eds. 
Blauvelt, Andrew & Ellen Lupton. New York: Walker Art Center, 2011. 92-93.

versão online: http://www.walkerart.org/magazine/2011/the-persistence-of-posters 

FASE 02
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Sound on Screen. (1990). Trans. Gorbman, Claudia. New York: Columbia University Press, 

1994. 13-28.


