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Resumo  

 

Assente em considerações de diversos autores apresentar-se-á o Projeto de Design Edi-

torial: a Revista Mosaico Cultural. Para a sua elaboração referir-se-ão autores que inci-

dem as suas investigações nas áreas da imagem, da representação e do design editorial. 

Para a conceção prática da revista, apontar-se-ão estudos referentes à metodologia pro-

jetual e à sua adaptação contemporânea. Os objetivos deste projeto serão: a reflexão 

sobre as imagens na esfera da comunicação e a compreensão das relações entre imagens 

e textos na afirmação das condições e intenções da revista científica a realizar. A sua 

concretização terá por objetivo principal a criação de uma revista científica única, desti-

nada à área das Ciências da Cultura, estimulando a análise, a reflexão e o debate de 

ideias. 

 

Palavras-chave: imagem, representação, cultura, revista científica 

 

Abstract 

 

Based on considerations of several authors will be presented the Project of Editorial 

Design: the Mosaico Cultural Magazine. For its elaboration will refer authors who fo-

cus their investigations in the areas of image, representation and editorial design. For 

the practical conception of the magazine, we will point out studies referring to the pro-

ject methodology and its contemporary adaptation. The objectives of this project will 

be: the reflection on the images in the sphere of communication and the understanding 

of the relations between images and texts in the affirmation of the conditions and inten-

tions of the scientific magazine to be realized. Its main purpose will be the creation of a 

unique scientific magazine, aimed at the area of cultural sciences, stimulating the analy-

sis and reflection of ideas. 

 

Keywords: image, representation, culture, scientific magazine 
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Introdução  

 

O projeto a realizar no âmbito do Mestrado de Ciências da Cultura denomina-se 

“Projeto de Design Editorial: a Revista Mosaico Cultural”. Ao nível teórico serão con-

sideradas questões referentes à imagem, à representação e ao design editorial. Com vista 

à elaboração prática da revista, abordar-se-ão estudos relativos à metodologia projetual 

e à sua adequação aos tempos de hoje. Com a referida investigação, é pretendido refletir 

sobre as imagens na esfera da comunicação e compreender a relação entre imagens e os 

textos na afirmação das condições e intenções da modalidade editorial da revista, já ao 

nível prático, é pretendido examinar métodos e metodologias referidas por autores com 

vista à elaboração de projetos de design de livros impressos. A finalidade adjacente à 

concretização deste projeto prende-se à criação de uma revista científica única, destina-

da à área das Ciências da Cultura, objeto este ausente em Portugal. Terá por função o 

estímulo à análise, à reflexão e ao debate de ideias, criando momentos de encontro de 

reflexões distintas numa mesma estrutura articulada possibilitada pelo projeto de design 

http://pkp.sfu.ca/
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editorial. O projeto terá por objetivo a reflexão sobre: a importância do design editorial 

na ação comunicacional; os diferentes componentes do design editorial; a combinação 

entre texto e imagem na afirmação das condições das revistas científicas; as abordagens 

projetuais e metodológicas no desenvolvimento de projetos de design editorial. 

Para o desenvolvimento de uma solução de design editorial para a revista Mo-

saico Cultural e por um esclarecimento mais aprofundado do contexto das revistas cien-

tíficas analisar-se-ão, também, os dados resultantes das pesquisas qualitativas e quanti-

tativas. A análise quantitativa facultará resultados referentes à avaliação da perceção 

dos utilizadores das revistas científicas sobre: a tipologia editorial; o conhecimento de 

projetos editoriais do género desenvolvidos na instituição de pertença; o conhecimento 

das formas de acesso a conteúdo científico; a utilização de revistas científicas como 

ferramenta de investigação e o entendimento do índice de procura da amostra por uma 

revista científica que englobe os Estudos Culturais. Quanto à análise quantitativa procu-

rar-se-á obter informações relativas à envolvente contextual das revistas científicas e 

das suas particularidades, recolhendo informação relativa ao setor e mercado no qual a 

revista Mosaico Cultural se incluirá; eventuais participações de investigadores em pro-

jetos editoriais semelhantes e a sua perceção sobre a importância e potencial de revistas 

de âmbito cultural no campo editorial e científico. 

PARTE I 

Estado da Arte 

 

Primeiramente, referir-se-ão os significados dos termos “imagem” e “representa-

ção” estabelecidos por autores que focaram as suas investigações nestas áreas, como são 

os casos dos estudos de Martine Joly e Stuart Hall. De seguida, apresentar-se-á o design 

editorial como agente da comunicação e entender-se-ão os seus componentes referentes 

à paginação; ao layout; aos títulos; aos marcadores; às imagens; aos formatos; ao siste-

ma de grelhas; à tipografia e à cor. A exposição destes dados realizar-se-á com base nas 

investigações e estudos por parte de Max Bruinsma em Masters of Editorialism (2006); 

Daniela Louraço em O design editorial como agente transformador da comunicação 

(2016); Mário Moura (2010); Josef Müller-Brockmann em Grid Systems in Graphic 

Design: A Visual Communication - Manual for Graphic Designers, Typographers and 

Three Dimensional Designers (1996); Paulo Heitlinger em Tipografia - Origens, For-

mas e Uso Das Letras (2006) e em Itten Johannes em The Elements of color (1970). 
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De seguida, especificar-se-á o estudo da comunicação na área da comunicação 

científica; das revistas; das revistas científicas e culturais; da sua contextualização histó-

rica e sobre os movimentos de pensamentos e ação do século XX em Portugal median-

tes as investigações por parte de: Maria Costa em O uso de periódicos científicos elec-

trónicos nas instituições do Ensino Superior Público em Portugal (2008), Arthur Jack 

Meadows em Communication in Science (1974); Elsa Rodrigues em Design Editorial 

de revistas culturais (2013); Ida Stumpf em O passado e o futuro das revistas científi-

cas (1996) e em Luís de Andrade em Pensamento e actualidade. As revistas do século 

XX (2009). 

Por fim, abordar-se-á a questão metodológia projetual com vista ao desenvolvi-

mento do projeto de design editorial da revista Mosaico Cultural. Para a definição dos 

conceitos relacionados ao “método”, “metodologia” e “metodologia processual” e para 

que se compreenda o desenvolvimento da metodologia projetual recorrer-se-á às obras e 

estudos de René Descartes em Discurso do método (2001) e de Tiago Barbosa em Me-

todologia projetual, um método para atingir a criatividade (2013). Para a questão me-

todológica, propriamente dita, apontar-se-á a obra Das coisas nascem coisas de Bruno 

Munari (1981). Com o propósito de adequar a metodologia de Bruno Munari aos dias de 

hoje, destacar-se-á o estudo metodológico realizado por Maria Fillmann em Processo de 

projeto de design de livro impresso: inovação pelo design estratégico (2014). 

 

1. Imagem e Representação 

 

Imagem, do latim imago, designa a máscara mortuária levada nos funerais na 

Antiguidade Romana. Teria por objetivo a intenção de manter viva a memória do fale-

cido entre os vivos. Martine Joly, na obra Introdução à Análise da Imagem (1994), des-

taca a definição de “imagens” por Platão, à qual este lhes chama, em primeiro, sombras 

e de seguida as refere como sendo os reflexos nas águas ou nas superfícies dos corpos 

opacos, polidos e brilhantes e todas as restantes representações do género. A autora re-

conhece que a palavra “imagem” detém vários significados; que esta é condicionada 

pelos seus significados; que tem sido compreendida como algo que designa o que nem 

sempre é visível; que poderá ser imaginária ou concreta e que é dependente da produção 

de um sujeito (Joly 1994: 13). 
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Em termos cronológicos, será desde o Paleolítico que o humano deixará vestí-

gios da sua imaginação (comunicados através de mensagens), o que pressupõe a ideia 

de que estes serão os primeiros meios de comunicação utilizados. Atualmente (e segun-

do Joly) o uso da palavra “imagem” remeterá, na maioria das vezes, para a imagem me-

diática (anunciada e comentada pelos média) (Joly 1994: 14). Porém, “imagem” e “pu-

blicidade” não são sinónimos, na medida em que a televisão é um meio particular que 

transmite publicidade e outras imagens a multidões. Joly comenta que a confusão entre 

“imagem mediática” e “imagem contemporânea” “equivale não somente a negar a di-

versidade das imagens contemporâneas, mas também a ativar uma amnésia e um imedi-

atismo tão nocivos quanto inúteis para a compreensão da imagem” (Joly 1994: 16). A 

autora define a imagem na infância como sendo aquilo que é estático; no contexto artís-

tico, considera que sejam vulgarmente depreendidas como sendo representações visuais 

(frescos, pinturas, iluminuras, gravuras, filmes, fotografias e ilustrações); no domínio 

científico, refere que estas contribuem para a observação e interpretação de fenómenos e 

que as “novas imagens” serão as virtuais, produzidas por computadores. 

Com efeito, a “imagem” aparece, de princípio, relacionada com “representação”. 

Na obra Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997) Stu-

art Hall refere a “representação” como sendo uma parte essencial do processo pelo qual 

o significado é produzido e trocado entre membros de uma cultura. Este processo en-

volverá o uso da linguagem, dos signos e das funções representativas para representar o 

mundo de forma significativa. Para o autor, representar algo é descrever, retratar, é 

chamar para a mente por meio de descrição e cita o seguinte exemplo: “Este quadro 

representa o assassinato de Abel e Cain”, acrescentando ainda que “representar” signifi-

cará simbolizar por meio de substituição: “No cristianismo, a cruz representa o sofri-

mento de Cristo” (Hall1997: 2). “Representação” será a produção de significados atra-

vés da linguagem pelo uso de signos que por estarem estes organizados em linguagens 

de diversos tipos comunicarão de forma significativa com os outros (Hall 1997: 4).  

 

1.1. O design editorial como agente da comunicação 

 

Com vista à determinação da definição de “design editorial” e das diferenças que 

esta área poderá ter em relação a outras, considerar-se-á a interpretação de Max 

Bruinsma em Masters of Editorialism (2006): 
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Editorial Design’ - or ‘editorialism’, as I like to term ir - is the craft of or-

ganizing complex aggregates of information into a meaningful and accessible 

totality, balancing function (the interface aspect) and aesthetics (the expres-

sive aspect). Literally, the Latin word ‘editor’ means ‘producer’: ‘edo’ 

(edere) means to ‘to bring forth’, ‘bring out in the open’, ‘make know’, ‘pub-

lish’, ‘present’, ‘deliver’, ‘reveal’, ‘cause’. All these associated words suggest 

that editorial design is concerned with preparing structure, form and accessi-

bility of publications (Bruinsma: 2006)
1
. 

 

 

Entender-se-á o “design editorial” como a disciplina que terá por objetivo a co-

municação, a transmissão de uma ideia ou de uma narração por via da apresentação de 

imagens (e outros elementos visuais) e de palavras (compostas e organizadas mediante 

uma hierarquia). A análise da coexistência de todos os elementos e conteúdos numa 

página, no que diz respeito à sua legibilidade, à clareza, à organização e à leitura da 

mensagem (visual e verbal) farão parte das atividades desta disciplina. Bruinsma cor-

robora esta ideia, afirmando: 

 

Editorial designers perform a key function in today's complex information 

environments by providing structure and overview, and by translating ab-

stract data into meaningful forms. By visualizing editorial hierarchies, edito-

rial designers make visible the content driven choices made by them and their 

natural partners, (text) editors, authors, and publishers. In doings so, they also 

prepare the way for colleagues they are collaborating with: photographers, il-

lustrators, information architects, screen designers, database constructors, et-

ceteras. 

In addition to this process-oriented core of the profession, editorial de-

signers act as mediators between the contents of the material they work with 

and the cultural contexts of which their products are part. They are 'cultural 

catalysts'. They balance content with context; they design the processes that 

organize the 'traffic' between various layers of information and meaning; they 

mix media and contexts, even from very diverse sources, with the aim of en-

hancing awareness of the connectedness of information. That is the editorial 

core of design: the activity of making meaningful links (Bruinsma 2006). 

 

 

Entender-se-á que em ambiente editorial, o design (a composição) de uma pági-

na desempenhará as seguintes funções: estruturar e hierarquizar o conteúdo; conferir 

expressão e identidade ao conteúdo e reter a atenção do leitor para a descodificação da 

mensagem contida. Daniela Louraço autora de O design editorial como agente trans-

formador da comunicação (2016) afirma “O Design Editorial é uma especialização do 

design gráfico, ligada a projetos gráficos de edição, sejam eles revistas, livros ou jor-

nais” (Louraço 2016: 65). A manifestação pioneira desta especialização do design gráfi-

                                                 

1
 Artigo online escrito a 13/11/2006 disponível em: http://www.ico-

d.org/connect/features/post/201.php [consultado a 2017-10-18]. 
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co terá acontecido pela elaboração dos primeiros livros. Esta atividade, à época, seria 

semelhante à atual elaboração de livros impressos, apesar de ser um processo manual 

realizado, na maioria das vezes por um tipógrafo, selecionavam-se fontes tipográficas, 

selecionavam-se e organizavam-se elementos verbais e visuais nas páginas, escolhiam-

se os papéis e formatos a utilizar, imprimiam-se e realizavam-se os acabamentos às 

obras.  

Entende-se como necessário a compreensão panorâmica do contexto do design 

editorial para a perceção da comunicação que lhe é inerente. A base de um projeto edi-

torial representar-se-á por determinados componentes, estes servirão de alicerces da 

construção de um projeto editorial comunicativo e apelativo. Para além de outros ele-

mentos constituintes, a “paginação” determinará a ordenação de elementos na(s) pági-

na(s).  

 

1.1.1. A paginação 

 

Por “paginação” entenda-se a representação visual utilizada para solucionar um 

problema. Segundo Louraço, a “paginação”, em termos editoriais, “é o processo que 

implica a distribuição uniforme e dinâmica dos elementos gráficos que constituem uma 

página” (Louraço 1996: 67) - o texto, o(s) título(s), a(s) fotografia(s), a(s) ilustrações, 

entre outros. Por uma conceção mais esclarecedora, a autora cita a afirmação de Mário 

Erbolato, no livro Jornalismo Gráfico - Técnicas de Produção (1981), onde este explica 

que a “paginação” consiste num processo de: “desenhar previamente a disposição de 

todos os elementos que integram cada página do jornal ou revista. É ordenar, conforme 

uma orientação predeterminada, como irão ficar, depois de montados e impressos, os 

títulos, as fotografias, os anúncios, os desenhos e tudo o mais a ser apresentado e outras 

especificações complementares” (Erbolato apud Louraço 1981: 51-68). Portanto, o de-

signer deverá tomar decisões prévias ao processo de paginar. Louraço refere que as de-

cisões referidas (dependentes do público-alvo
2
 a atingir) serão: as ideias que as palavras 

deverão representar; os elementos gráficos a utilizar; a importância das ideias e dos 

elementos e a ordem de apresentação que estes devem tomar. 

                                                 

2
 público-alvo, segmento de uma sociedade com determinadas características comuns (sexo, ida-

de, profissão, etc.) a quem se dirige uma mensagem ou campanha publicitária. In. Dicionário infopédia da 

Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consultado a 18-10-2017]. 
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Para além do foco incidido na organização e na disposição dos elementos gráfi-

cos, sublinha-se a capacidade criativa do designer que confere características à tipogra-

fia e às imagens utilizadas, aos espaços em branco e/ou aos guias gráficos de leitura. 

Mais pormenorizadamente (e em termos editoriais) serão examinadas as partes consti-

tuintes de uma página. 

 

1.1.2. O layout 

 

Apesar dos termos “paginação” e “layout” serem percebidos, na maioria das ve-

zes, como sinónimos, estes apresentam diferenças. A sua aproximação de significado 

dever-se-á ao facto de ambos se associarem à construção de uma página. No entanto, a 

“paginação” referir-se-á à “utilização de elementos pré-concebidos” e o “layout” não se 

referir-se-á “apenas à apresentação dos elementos, mas também à sua construção” (Lou-

raço 1996: 68). Louraço exemplifica estas afirmações destacando que no caso específi-

co do redesign de uma publicação, o layout corresponde ao primeiro número. Com esse 

número o designer definirá e testará as regras gráficas. Essas regras definidas pelo 

layout são aplicadas no processo de paginação. 

 

1.1.3. Os títulos e os marcadores 

 

  Para Louraço, os títulos representam “a primeira informação lida e o 

ponto de partida para despertar o interesse para a leitura do artigo” (1996: 69). Por esse 

motivo, os títulos apresentam-se, na maioria dos casos, num tamanho de letra superior e 

num peso/contraste mais acentuado ao do restante texto. Porém, a autora sublinha a 

necessidade de se considerarem os seguintes aspetos: o comprimento e a altura do(s) 

título(s) deverão apresentar-se suficientes para a perceção do assunto/tema do texto por 

parte do leitor; deverão adquirir um destaque superior aos subtítulos; dever-se-á anular a 

hifenização para que a legibilidade aumente e utilizar-se-á o potencial da tipografia co-

mo meio de destaque. 

De forma genérica, os marcadores apresentam-se nas margens das páginas in-

formando sobre o nome das secções, o autor, o nome do livro, o nome das editoras e a 

numeração de página. Louraço explica que um marcador “representa uma informação 

adicional” (1996: 69). 
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1.1.4. As imagens  

 

As imagens dividir-se-ão em tipologias. A mais comum entre as imagens apre-

sentar-se-á pela fotografia, seguida das ilustrações e das infografias. Louraço destaca a 

capacidade de enaltecer qualquer publicação, principalmente devido à sua “capacidade 

de contar histórias e transmitir estados de espírito e sentimentos”, atribuindo às imagens 

uma relação direta com a mensagem textual a publicar (Louraço 1996: 70). A fotografia 

disponibilizará a ideia visual do conteúdo textual. No caso do projeto editorial jornalís-

tico, por exemplo, a fotografia reportará visualmente a notícia, atribuindo-lhe credibili-

dade. Para que a relação fotografia-texto seja bem-sucedida, a fotografia deverá: relaci-

onar-se com o tema; deter a qualidade suficiente para a sua vizualização (no formato 

ideal .jpeg ou .tiff - para finalidades de impressão - ou .png - para observação em dispo-

sitivos digitais) e cumprir as regras de enquadramento 

Em relação às “ilustrações”, a autora refere que estas “representam uma forma 

de ilustrar um texto, sem utilizar a fotografia, descrever situações ou circunstâncias difí-

ceis ou impossíveis de fotografar ou mesmo situações onde a aplicação de uma fotogra-

fia seria impróprio” (Louraço 1996: 70). Com efeito, as “ilustrações” serão conceções 

abstratas e deverão estimular uma interpretação e/ou uma reflexão. No entanto, a defini-

ção do vocábulo “ilustração” não será tão clara, como refere Mário Moura
3
 no seu blo-

gue: 

 

À primeira vista, uma imagem começa a ser uma ilustração quando 

de algum modo foi feita para representar visualmente um texto. Poderíamos 

começar por afirmar que esta pode ser uma das características possíveis de 

uma ilustração. Não se pode afirmar que esta é uma das características essen-

ciais porque pode representar um filme ou uma música, por exemplo. Poderí-

amos generalizar, dizendo que uma ilustração é uma imagem que não foi 

produzida para funcionar por si mesma, mas para estar de algum modo, liga-

da a outro objecto (entendido aqui não como uma coisa estritamente material 

– pode tratar-se de uma narrativa, de um conceito, etc.) Mas o que separa en-

tão uma pintura narrativa renascentista de uma ilustração? As duas podem 

ilustrar precisamente a mesma passagem da Bíblia, por exemplo. Uma res-

posta possível é que a ilustração foi feita para ser reproduzida em massa, en-

quanto a pintura renascentista não. Esta resposta é interessante, mas não me 

parece satisfatória. As ilustrações nas paredes da Dama Aflita não foram fei-

tas para serem reproduzidas em massa, por exemplo, embora apareçam num 

catálogo, muitas delas reenquadradas e redimensionadas. Neste caso, são 

ilustrações porque foram feitas por ilustradores e estão expostas nas paredes 

de uma galeria especializada em ilustração. Existe assim um lado institucio-

                                                 

3 blogger, conferencista, crítico. Escreve no blogue ressabiator.wordpress.com. A sua tese de 

doutoramento trata da autoria no design. É professor na FBAUP (História e Crítica do Design, Tipografia 

e Edição) e pertence ao Centro de Investigação i2ads. 
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nal da ilustração que faz dela a emanação de uma certa estrutura que forma e 

legitima certo tipo de profissionais (Moura, 2010)
4
. 

 

Por último, a infografia “representa uma forma de desconstrução do conteúdo 

escrito complexo em elementos textuais e gráficos, o que atrai o leitor e simplifica a 

compreensão e memorização da informação” (Louraço 1996: 71). Descrever-se-á a “in-

fografia” como um diagrama que terá por objetivo a apresentação de uma informação 

complexa e numa forma clara. 

 

1.1.5. O(s) formato(s)  

 

De forma sucinta, Louraço define o formato como o resultado “da forma da 

mancha gráfica e das margens”, representando assim, “o perímetro definido” e o “cam-

po que encerra” (Louraço 1996: 71). A escolha da dimensão deste espaço terá por obje-

tivo, à partida, a funcionalidade do objeto, o de ser lido. Nos próximos subcapítulos 

referir-se-ão os formatos standard que, por consequência, serão os utilizados com mais 

frequência pelos paginadores. Será de referir que a escolha de um formato diferente dos 

tradicionais, implicará um valor monetário acrescido, na medida em que estes implica-

rão tarefas extraordinárias na fase de produção do objeto impresso. 

 

1.1.5.1. O broadsheet 

 

A primeira utilização do broadsheet (que reserva a maior escala) terá ocorrido 

em junho de 1618 pelo jornal Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. em Amesterdão 

(observe-se a figura n.º1, presente em anexo). Segundo Louraço, o broadsheet, de iní-

cio, seria a solução escolhida para a publicação de proclamações reais, avisos oficiais, 

etc. No entanto, terá adquirido uma certa notoriedade por ter sido criada uma taxa por 

cada página impressa pelo governo britânico. Dado o tamanho do seu formato (749 × 

597 mm), economizaria o número de páginas a utilizar que, por consequência, reduziria 

o custo de impressão. A redução deste imposto por página reduziria em 1855, estimu-

lando esta escolha e tornando-a na opção mais comum. Os jornais The Daily Telegraph, 

                                                 

4
 Artigo online escrito a 23/03/2010 disponível em: 

https://ressabiator.wordpress.com/2010/03/23/o-que-e-uma-ilustracao/ [consultado a 2017-10-18]. 
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The Financial Times e o português O Primeiro de Janeiro terão utilizado o formato 

broadsheet. 

 

1.1.5.2. O berliner 

 

O nome do formato berliner provém da cidade de Berlim. O berliner será utili-

zado com mais frequência na Europa e na Ásia. O seu tamanho (315 × 470 mm) é me-

nor do que o do broadsheet e superior ao do tabloid. Os jornais Le Monde, El Pais e o 

The Guardian e os portugueses Expresso e Jornal de Notícias terão sido exemplos da 

utilização deste formato.  

 

1.1.5.3. O tabloide e o compacto 

 

A designação tabloide remeterá para a farmacêutica Burroughs Wellcome & Co 

que terá lançado os tabloid, umas pequenas carteiras com comprimidos. Segundo Lou-

raço, os jornais adotariam este nome por utilizarem a mesma ideia tipográfica nas suas 

páginas, utilizando formas de rápida leitura (Louraço 1996: 73). As revistas Interview e 

Rolling Stone, bem como os jornais New York Daily News, Daily Express e os portu-

gueses Correio da Manhã, Diário de Notícias e Público terão utilizado este formato 

para as suas publicações. 

O formato compacto detém as mesmas medidas do tabloid (430 × 280 mm), no 

entanto, a característica que o diferencia do tabloid será a sua qualidade de impressão. 

O The Independent terá sido pioneiro na escolha deste formato, corroborando a ideia de 

que as folhas do compacto facilitariam o manuseamento do objeto em locais públicos de 

grande movimento. Esta decisão de produção terá sido mimetizada pelo The Times e 

pelo The Scotsman. 

 

1.1.5.4. O magazine 

 

O magazine (213 × 276 mm) permitirá minimizar os custos de matéria-prima. 

Louraço destaca a frequente alteração de tamanho entre publicações. A autora justifica 

esta opção, referindo que “normalmente este formato-base sofre pequenas alterações 



20 

 

para que as publicações se destaquem melhor umas das outras” (Louraço 1996: 73), 

sublinhando o caso da National Geographic, cujo formato será de (180 × 260 mm).  

 

1.1.5.5. O journal e a publicação científica 

 

O journal (152 × 229 mm) será propício à leitura de textos densos, justificação 

apontada por Louraço quando destaca a frequente utilização do formato pelos jornais, 

revistas científicas e pelas publicações trimestrais. 

 

1.1.5.6. O digest ou formato de catálogo 

 

As publicações Reader’s Digest, TV Guide e a Jet terão sido as primeiras a optar 

pelo formato digest (137 × 213 mm). Será conhecido, também, por “formato de catálo-

go”, por ser utilizado, com mais frequência, por catálogos de revenda, facultando uma 

“leitura confortável numa mesa de café” e permitindo a facilidade no seu transporte 

(Louraço 1996: 74). 

 

1.1.6. O sistema de grelhas 

 

Na perspetiva de Louraço, o “projeto editorial tem como necessidade estabelecer 

uma coerência e um dinamismo ao longo das páginas” e, para o efeito, o designer cons-

truirá um sistema que auxilia o seu processo de paginação - o sistema de grelha (Loura-

ço 1996: 75). Sobre a utilização deste sistema, Josef Müller-Brockmann
5
 (1914-1996) - 

designer gráfico e professor universitário - refere: 

 

The grid is used by the typographic, graphic designer, photographer and 

exhibition designer for solving visual problems in two and three dimensions. 

The graphic designer and typographer use it for designing press advertise-

ments, brochures, catalogues, books, periodicals etc., and the exhibition de-

signer for conceiving his plan for exhibitions and show-window displays. By 

                                                 

5 Josef Müller-Brockmann, “Outro pioneiro do design suíço, com uma actividade que abrangeu 

grande parte do século xx, Josef Müller-Brockmann (1914, Rapperswill – 1996, Zurique) quis alcançar o 

ideal de uma expressão absoluta e universal no design gráfico através de concepções supostamente «ob-

jectivas» e «impessoais». Foi o mais influente teórico da tipografia suiça e do Estilo Internacional. Forçou 

um estilo um estilo de austeridade e de rigidez bem típico da mentalidade calvinista que ainda é frequente 

observar na Suiça. Na sua renúncia à exteriorização de sentimentos pessoais, ou às técnicas propagandís-

ticas de persuasão, Müller-Brockmann alinhou pela vereda da «despersonalização» do design - uma ori-

entação ideológica do design - uma orientação ideológica que convinha à expansão do capitalismo na 

etapa imediata ao pós-guerra” (Heitlinger 2006: 239). 
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arranging the surfaces and spaces in the form of a grid the designer is favour-

ably placed to dispose his texts, photographs and diagrams in conformity 

with objective and functional criteria. The pictorial elements are reduced to a 

few formats of the same size. The size of the pictures is determined according 

to their importance for the subject. 

This reduction of the number of visual elements used and their incorpora-

tion in a grid system creates a sense of compact planning,intelligibility and 

clarity, and suggests orderliness of design. This orderliness lends added cred-

ibility to the information and induces confidence (Müller-Brockmann 1996: 

13). 

 

A grelha constituir-se-á, então, por uma estrutura dinâmica que terá por objetivo 

auxiliar o designer no trabalho de paginação. Um sistema de grelha poderá dividir-se 

em colunas e linhas, construindo módulos
6
 e zonas espaciais

7
. Nesta estrutura colocar-

se-ão as imagens, textos entre outros elementos gráficos (observe-se a figura nº.2, pre-

sente em anexo). Por consequência, as decisões tomadas referentes à colocação dos 

elementos na(s) grelha(s) estabelecem o ritmo ou a fluidez gráfica da página.  

 

1.1.8. A tipografia  

 

A tipografia representará, desde o início da história da folha impressa, um dos 

aspetos dominantes da composição gráfica. Na maioria dos casos, a tipografia é apre-

sentada em forma de caracter
8
. Sobre a utilização tipográfica, Louraço defende que “ne-

nhum espaço deve chamar a atenção do olhar do leitor, a leitura deve ser fluida, sem 

interrupções, ou com o mínimo de interrupções possível” (Louraço 1996: 79). Para que 

a fluidez da leitura ocorra, referem-se algumas regras, tais como: não deverá existir uma 

palavra ou caracteres isolados na conclusão de uma coluna de texto (estas palavras ou 

caracteres isolados denominam-se, vulgarmente, por “órfãos”); não deverão observar-se 

espaços irregulares entre palavras; os acrónimos deverão apresentar-se sob a forma de 

versalete
9
, sem se destacarem das palavras restantes e as palavras escritas em “caixa-

                                                 

6
 módulos, são espaços criados por linhas e colunas onde estarão inseridos os textos e as ima-

gens, os blocos de “texto ou imagens (…) podem ser colocados num ou mais módulos” (Louraço 1996: 

78). 
7 zonas espaciais, “são criadas aquando da junção de vários módulos, de forma a organizar vá-

rios elementos gráficos e textuais. Estas zonas podem também não ter qualquer elemento inserido” (Lou-

raço 1996: 78).  
8
 caracter, representa um símbolo, sendo que por símbolo se denominam cada uma das letras do 

alfabeto. Porém, uma fonte para além de letras do alfabeto pode conter outros símbolos abstratos, igual-

mente denominados de caracteres (Louraço 1996: 80). 
9
 versalete, representa uma versão mais reduzida da caixa-alta, normalmente com uma altura-x 

igual à caixa-baixa. São utilizadas em termos específicos, de forma a não perturbar no ritmo de leitura 

contribuindo para a legibilidade e rapidez de leitura (Louraço 1996: 80). 
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alta” serão menos legíveis do que as palavras apresentadas em “caixa-baixa
10

”, razão 

pela qual a “caixa-alta” deverá ser utilizada em situações específicas. 

Com vista à perceção da influência da tipografia na comunicação de uma men-

sagem, entende-se como necessário a abordagem à estrutura formal tipográfica e à no-

ção dos seus conceitos, tais como: classificação tipográfica, tipo; fonte tipográfica, fa-

mília tipográfica, capitulares; corpo; kerning e a entrelinha ou leading. 

A classificação tipográfica dirá respeito à categorização dos estilos tipográficos. 

Em termos genéricos existirão sete grupos tipográficos (serifados e não serifados), tais 

como: humanistas, transicionais, modernos, egípcios, sem serifa humanista, sem serifa 

transicionais e sem serifa geométricos (a utilizar mediante o intuito editorial). O vocá-

bulo “tipo” deriva do grego typos, significando molde ou um modelo e remetendo para 

caracteres utilizados na imprensa escrita. “Tipografia” ou typeface utilizar-se-á como 

sinónimos deste termo. Uma fonte tipográfica representará “um conjunto específico de 

carateres tipográficos. Conjunto específico porque a cada fonte compreende caracteres 

com afinidades entre si, nomeadamente o seu desenho, características métricas e espa-

çamento” (Louraço 1996: 80). As características das fontes tipográficas determinarão 

um estilo e referenciarão uma determinada época ou uma determinada sensação. As 

variantes de estilo (light, regular, bold, extrabold, medium, italic, condensed, etc.) de 

uma fonte (características métricas e semelhanças de estrutura) constituirão uma família 

tipográfica. As capitulares “representam as letras colocadas no início do parágrafo que 

inicia um novo capítulo ou tema” (Louraço 1996: 80). Na maioria das utilizações, as 

capitulares apresentar-se-ão com um destaque superior/diferente ao do restante texto da 

coluna, quer em tamanho ou contraste, quer na sua cor. A autora justifica o destaque 

dado às capitulares por se situarem no início dos parágrafos e facilitarem, ao leitor, a 

localização do texto no espaço. O corpo de um tipo (medida em pontos) corresponderá à 

altura máxima do conjunto de caracteres de uma fonte (iniciando-se no topo da ascen-

dente mais alta até à descendente mais baixa). Na paginação manual, o corpo corres-

ponderá à altura do bloco onde é criado cada caracter. O valor do kerning definirá o 

espaço entre dois caracteres. A alteração deste valor melhorará ou piorará a legibilidade 

de terminada coluna. A entrelinha ou o leading constituir-se-á pelo espaço entre duas 

                                                 

10
 caixa-alta, é o termo técnico para letras maiúsculas, já caixa-baixa é referente às letras mi-

núsculas. Os termos provêm da composição manual de um texto, onde as letras maiúsculas seriam colo-

cadas na parte superior da caixa de tipos e as letras minúsculas na parte inferior da caixa de tipos (Loura-

ço 1996: 80). 
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linhas num bloco de texto. Esta deverá, segundo Louraço, “ter o tamanho necessário 

para o leitor associar as várias linhas a um parágrafo, bem como para facilitar a fluidez 

da leitura” (Louraço 1996: 83). 

 

1.1.9. A cor  

 

A cor representará um fenómeno variável e inconstante, o qual necessita de ser 

compreendido na sua génese, nomeadamente, para que se saiba utilizá-la com significa-

do, como corrobora Itten Johannes no livro The Elements of color (1970):  

 

Developments in color chemistry, fashion and color photography have 

aroused a broad general interest in color, and color sensitivity of the individ-

ual have been greatly refined. But this contemporary interest in color is al-

most wholly visual, material in character, and not grounded in intellectual 

and emotional experience. It is a superficial, external toying with metaphysi-

cal forces. (…). The effects of color should be experienced and understood, 

not only visually, but also psychologically and simbolically (Johannes 1970: 

12). 

 

 

Em ambiente editorial, a utilização das várias cores permitirá, então, transmitir 

estados de espíritos, destacar, dissolver, unir, diminuir ou diluir informação. Com efeito, 

a perceção da cor por parte do leitor fará parte dos aspetos a considerar na elaboração de 

um projeto de design editorial, já que a sua observação possibilita diferentes leituras.  

Em termos técnicos, o círculo cromático viabilizará a identificação das cores 

primárias da luz, são elas: o vermelho, o verde e o azul - o sistema aditivo - tendo em 

conta que a sua adição permitirá criar todas as cores do espectro. O sistema de cores 

utilizado nos ecrãs de televisão, dos computadores, tablets ou telemóveis partilhará o 

conceito luminoso das cores, denominando-se por sistema RGB (red, green and blue) - 

observe-se a fig. nº. 3, presente em anexo. De forma desigual ao sistema RGB, o siste-

ma CMYK “utiliza um sistema de pigmentos” - sistema subtrativo - uma vez que “os 

pigmentos absorvem mais luz do que a refletem, isto significa que quando mais cores 

misturadas, maior será a luz absorvida” (Louraço 1996: 86). As cores primárias deste 

sistema são: o ciano, o magenta, o amarelo e o preto (cian, magenta, yellow and black). 

Observe-se a fig. nº. 4, presente em anexo. O processo de impressão utilizado para a 

impressão de publicações editoriais será, na sua maioria, o offset que fará uso do siste-

ma CMYK referido anteriormente. Em relação a este processo de impressão, Louraço 

refere que este:   
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Utiliza tintas transparentes, para que a sobreposição das cores primá-

rias resulte numa mistura. A combinação das cores primárias dará origem a 

todas as cores do espectro, o que implica que as cores sejam decompostas em 

pequenos pontos, organizados numa rede denominada. Apesar de ser visível 

quando ampliada, a retícula é invisível ao olho humano, que mediante a mis-

tura de pontos minúsculos perceciona apenas a cor e não os pontos” (Louraço 

1996: 87). 
 

 

Para que se entenda a mistura de pequenos pontos referida pela autora observe-

se a figura n.º 5, presente em anexo. 

 

 

2. A comunicação científica: a revista científica 

 

Em O uso de periódicos científicos electrónicos nas instituições do Ensino Su-

perior Público em Portugal (2008), Maria Costa refere que a “comunica-

ção” estabelecer-se-á de maneira formal ou informal nas sociedades. A informal (de 

carácter transitório) aparecerá, por exemplo, por via de comunicações em congressos, 

conferências, discursos ou conversas, a formal (de carácter permanente) efetuar-se-á, 

por exemplo, pelos livros, periódicos, revistas ou relatórios. A comunicação científica 

situar-se-á no grupo formal da comunicação, direcionando-se para o debate de temas 

particulares com vista à resolução de questões por ela referidos. Costa estabelece as três 

principais funções dos periódicos científicos: arquivar o registo dos avanços científicos; 

divulgar às comunidades a comunicação do conhecimento e conceder notoriedade aos 

autores (Costa 2008: 18). 

A autora refere a “comunicação científica” como sendo “vital para o avanço e o 

desenvolvimento da ciência, pois é por seu intermédio que ocorre a disseminação, a 

interacção entre a comunidade científica e a legitimação pelos pares” (Costa 2008: 17). 

Esta importância também terá sido reconhecida pelos cientistas e por Arthur Jack 

Meadows (1934-2016) - escritor e cientista da informação - que na sua obra Communi-

cation in Science (1974) afirma: “Science and its communication seem to be inextrica-

bly bound together, so that the production and the dissemination of the results of re-

search go hand in hand” (Meadows 1974: 02).  

Para a atribuição de uma definição mais concreta sobre o conceito de “revista” 

entende-se como necessário a compreensão das diferenças deste produto editorial em 
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relação a outros do mesmo mercado. Elsa Rodrigues em Design Editorial de revistas 

culturais (2013) explica que nas várias definições e variedades de revistas, existirão três 

premissas em comum em relação a outros meios impressos: a periodicidade, a especia-

lização e o formato.  A periodicidade dirá respeito ao intervalo de tempo correspondente 

à publicação das revistas; a especialização conduzirá a revista ao interesse dos leitores e 

formato remeterá para o aspeto gráfico da revista que poderá “manifestar-se como um 

reflexo cultural da era em que são produzidas” (Rodrigues 2013: 19). 

 Em termos de estrutura editorial das revistas, a sua construção variará depen-

dendo da sua especialização. Porém, segundo Rodrigues, poderá delinear-se uma estru-

tura genérica dividida pela seguinte ordem: capa; índice; ficha técnica; conteúdo edito-

rial e contracapa. A capa permitirá ao leitor identificar a revista, convidando-o a conhe-

cer o seu conteúdo; o índice reunirá os conteúdos, guiando o leitor para uma página 

específica; a ficha técnica designará as informações relativas à equipa de desenvolvi-

mento e produção da revista; o conteúdo editorial constituir-se-á pelas matérias infor-

mativas e a contracapa, na maioria dos casos, exibirá créditos relativos aos patrocínios 

da revista. 

 No caso da revista cultural propriamente dita, Rodrigues define-a como sendo 

“um tipo de publicação dirigida a uma minoria de leitores, abordando temas específicos 

de interesse partilhado e fomentando sempre uma análise crítica e uma posterior refle-

xão sobre artigos culturais” (Rodrigues 2013: 20). As revistas culturais terão por objeti-

vo a estimulação à análise, à reflexão e ao debate de ideias. Então, por conclusão, a fun-

ção de uma revista cultural será a de criar momentos de encontro de reflexões diferentes 

numa estrutura articulada, permitindo a análise, a partilha e o confronto de posições.  

 

2.1. Contextualização histórica 

 

Ida Stumpf em O passado e o futuro das revistas científicas (1996) refere que no 

século XVII os cientistas utilizariam a correspondência pessoal como o meio primordial 

para a transferência de ideias. A autora refere que por esta transmissão de ideias ser 

privada, esta tornar-se-ia limitada. Para além da correspondência privada, a comunica-

ção cientifica estabelecer-se-ia por meio de atas ou memórias de reuniões científicas. 

Estas memórias de reunião constituir-se-iam por transcrição dos temas debatidos, ser-

vindo de fonte para consulta posterior: 
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As cartas e as atas eram veículos de divulgação utilizados pelos partici-

pantes dos “colégios invisíveis” (invisible college). Estes grupos - assim 

chamados para se diferenciarem dos colégios universitários oficiais (oficial 

university college) - serviram de base para a criação das sociedades e acade-

mias científicas. Seus membros participavam regularmente de encontros (al-

guns secretos), nos quais realizavam experimentos de pesquisa, avaliavam os 

resultados e discutiam sobre temas filosóficos e científicos. Os relatos e as 

conclusões desses encontros eram muitas vezes registrados, e as cópias, dis-

tribuídas como cartas ou atas a amigos que estavam desenvolvendo pesquisas 

análogas. Quando o número de participantes dos colégios se tornava muito 

grande, os membros se dispersavam ou se transformavam em organizações 

mais estruturadas e visíveis, como as comunidades e as sociedades científicas 

(Stumpf 1996: s/p). 

 

Ainda no século XVII, o aparecimento das revistas/periódicos surgiria em se-

guimento destes registos anteriores. A revista científica constituir-se-ia por artigos mais 

curtos e específicos do que aqueles que se apresentariam nas cartas e nas atas e, por 

outro lado, suprimir-se-iam conotações pessoais na exposição dos assuntos. Stumpf 

refere que só no século XVIII se definiria a revista científica como veículo de registo e 

comunicação credível, isto porque, à data, considerar-se-iam os artigos como exposi-

ções de comunicação provisórias já que o livro impresso seria o suporte decisivo da 

ciência. No entanto, esta importância dada ao livro declinar-se-ia por dois motivos: pelo 

custo da sua produção e pelo protesto sobre a prioridade das descobertas por parte dos 

investigadores. Estes dois problemas haveriam de ser resolvidos pela publicação dos 

estudos em partes, assegurando a brevidade e prioridade das publicações e reduzindo o 

custo de produção. Esta mudança não agradaria a toda a comunidade científica e segun-

do Stumpf “para legitimar a reunião de pequenas contribuições de vários autores e de 

sua publicação regular em fascículos, foi apenas um passo. Mas isto só veio a ocorrer, 

definitivamente, no século XIX, quando as revistas adquiriram suas características atu-

ais” (Stumpf, 1996: s/p). 

A primeira publicação de um periódico científico terá ocorrido em Paris no dia 5 

de janeiro de 1655. O parisiense Journal dês Sçavans teria por objetivo a exposição de 

notícias de índole científico e cultural (observe-se a figura n.º 6, presente em anexo). 

Ainda em 1655 sairia Philosophical Transation cultural (observe-se a figura n.º 7, pre-

sente em anexo) pela Royal Society of London, como refere Ida Stumpf em Passado e 

Futuro das revistas científicas (1996): 

 

O Philosophical Transactions da Royal Society of London, começou a ser 

publicado em 6 de março de 1665 e é considerado o protótipo das revistas ci-

entíficas. Começou como uma iniciativa pessoal de Henry Oldenburg, um 

dos dois secretários da Sociedade, para divulgar, de maneira mais ampla, as 
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observações e pesquisas originais dos membros da instituição. Tendo obtido 

uma cópia do Journal des Sçavans, os membros da Royal Society discutiram 

seu conteúdo e a possibilidade de publicar um trabalho similar. Concluíram 

que era necessário algo mais científico, excluindo a seção legal e a teológica, 

dando mais ênfase aos relatos de experimentos realizados pelos cientistas. 

Adotaram a periodicidade mensal e logo alcançaram a soma de 1200 cópias. 

A subscrição foi taxada em dez libras, mas também aceitavam o pagamento 

de oito e também mesmo de seis libras, para casos especiais. Mesmo tendo 

autorizada sua publicação em 1665, a Sociedade só assumiu seu seu financi-

amento total e a responsabilidade editorial em 1750 (Stumpf 1996: s/p). 

 

 

Retomando a investigação de Maria Costa, entende-se que pelo aumento do nú-

mero de títulos existentes durante o século XVIII, os periódicos científicos comportar-

se-iam como os veículos primordiais da comunicação científica. É neste mesmo tempo 

que para além dos temas apresentados se tornarem mais específicos, surge a ideia de 

revisão por pares, a peer reviews. Este conceito terá sido utilizado, pela primeira vez, 

em 1713 pelo Medical Essays and Observations by a Society in Edinburg, no qual “a 

revisão abrangia instruções para colaboradores e autores e indicava um possível retorno 

ao autor para revisão” (Costa 2008: 20). Por estas alterações, os periódicos ocupariam 

uma posição cada vez mais sólida na comunidade científica. 

Os movimentos de pensamento e de ação no século XX em Portugal e, segundo 

Luís de Andrade em Pensamento e actualidade. As revistas do século XX (2009), apre-

sentar-se-iam, na sua maioria, por via de periódicos e, por este motivo, denominar-se-ia 

o vigésimo século como “o século das revistas” (Andrade 2009: 19). As páginas destas 

revistas e periódicos davam a conhecer manifestos, orientações de doutrina, interesses 

coletivos, focos de opinião e afirmações simbólicas. Os recetores destes conteúdos ver-

se-iam conduzidos pelas imagens e pelas palavras que se apresentavam. Sobre esta re-

ceção, Andrade afirmaria que “ao mesmo tempo, as revistas rasgaram as janelas que 

permitiram aos homens e às mulheres comuns franquear, de forma massiva, as circuns-

crições insulares das culturas tradicionais e aceder, pela imagem e pela palavra, a reali-

dades, efectivas ou imaginárias, surpreendentes” (Andrade 2009: 19). 

Estes periódicos serviriam os homens do pensamento, das letras e artes e alguns 

publicitários, transformando-se em “vitrines” da “realidade” cultural nacional. Andrade, 

refere-se a estes projetos editoriais como “repositórios fiéis das orientações e dos regis-

tos do intenso fluir cultural da época” (Andrade 2009: 20). As revistas reuniam, então, a 

produção reflexiva, literária e artística; promoviam ideias de mentalidade e mudança.  
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Pelo aumento significativo do número de produção de periódicos científicos, no 

século XIX, a edição destes suportes terá desenvolvida, também, por editoras comerci-

ais, pelo Estado e pelas universidades. Neste momento também se desenvolveriam no-

vas tendências ao nível do suporte, acesso e armazenamento de informação. A Socieda-

de da Informação promoveria a quantidade, o acesso e a velocidade à informação. Costa 

destaca três fatores para este novo desenvolvimento de revistas científicas: a conver-

gência tecnológica que terá permitido a exposição e o processamento de vários tipos de 

informação num só canal (o digital); o acesso mais facilitado ao uso do computador e o 

crescimento do conteúdo apresentado na Internet. Estes fatores contribuiriam, também, 

para uma mudança considerável da forma como se realizaria a comunicação científica e 

da forma como esta seria difundida. O aumento da produção científica terá, por conse-

quência, aumentado a competitividade e, nesse sentido, tornar-se-ia urgente a utilização 

de técnicas e conhecimentos bibliográficos especializados na classificação e recupera-

ção da informação exposta. 

 

3. A metodologia projetual 

 

Em busca da compreensão geral do conceito de “metodologia projetual” interes-

sará perceber a definição de “método”, “metodologia” e “projeto”. Em primeiro com-

preendamos o conceito de “método”. Em Metodologia projetual, um método para atin-

gir a criatividade (2013), Tiago Barbosa explica que método será “um processo para 

atingir determinado fim”, “um modo de proceder, uma ponderação” (Barbosa 2013: 31). 

Um “método” será, portanto, um sistema constituído por determinadas etapas que ga-

rantirá uma etapa final. No entanto, apesar das diferenças, “método” e “metodologia” 

serão conceitos comumente confundidos. A metodologia será “um tratado dos méto-

dos”, “guias” de orientação e “método” será um “auxiliar de estratégia” (Barbosa 2013: 

31). O termo “projeto” entender-se-á como “um plano de trabalho ou um intento de 

elaborar algo” (Barbosa 2013: 31). Porém, no contexto artístico, “projeto” constituir-se-

á por todo o percurso realizado, desde a definição do problema até à sua resolução. Pe-

rante um encontro entre teoria e prática, como explica Barbosa: 

 

A teoria é uma preposição que para que seja acreditada requer demonstra-

ção, portanto depende da prática, no entanto a prática requer reflexões da teo-

ria. Estamos portanto, perante uma espécie de co-alimentação entre estes dois 

termos. A teoria implica a existência de um objeto de estudo. 
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 A metodologia projetual é a base teórica que o aluno vai construindo no 

seu dia-a-dia, moldado a cada problema consoante as necessidades (Barbosa 

2013: 32-33). 

 

Com efeito, “metodologia projetual” remeterá para um guião de orientação com 

vista à elaboração de uma situação futura. Ora, para que se compreenda a “metodologia 

projetual” e se faça uma escolha metodológica consciente para o projeto de design edi-

torial a desenvolver, entende-se como pertinente o entendimento do desenvolvimento 

do conceito nos tempos. 

Para uma grande parte dos autores é consensual que René Descartes (1596-1650) 

será o pioneiro do desenvolvimento do conceito de “método”. Na obra Discurso do mé-

todo (2001) o autor propõe o método cartesiano, um processo analítico e metódico de 

quatro etapas para o desenvolvimento humano: 

 

O primeiro era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira sem que a 

conhecesse evidentemente como tal; ou seja, evitar cuidadosamente a precipi-

tação e prevenção, e não incluir em meus juízos nada além daquilo que se 

apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito, que eu não tivesse ne-

nhuma ocasião de pô-lo em dúvida. 

O segundo, dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas 

parcelas quantas fosse possível e necessário para melhor resolvê-las. 

O terceiro, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos ob-

jectos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, co-

mo por degraus, até o conhecimento dos mais compostos; e supondo certa 

ordem mesmo entre aqueles que não se precedem naturalmente uns aos ou-

tros. 

 E, o último, fazer em tudo enumerações tão completas, e revisões tão ge-

rais, que eu tivesse certeza de nada omitir (Descartes 2001: 23). 
 

 

Na primeira etapa Descartes refere que até ao conhecimento de algo de forma 

evidente, dever-se-á tomar uma atitude preventiva, rejeitando tudo o que suscite dúvida; 

na segunda o autor aconselha a divisão do problema em todas as partes quantas forem 

necessárias à resolução; na terceira refere-se à organização e síntese, na medida em que 

dever-se-á ordenar os pensamentos, dos mais simples aos mais complexos. Por último, a 

quarta etapa suscita à enumeração e à revisão, acautelando a omissão de qualquer aspe-

to. Apesar deste processo metódico não ter sido pensado para resolver problemas proje-

tuais nas áreas artísticas, o método cartesiano seria reinterpretado e aplicado por diver-

sos autores e aplicar-se-ia em determinadas academias. Barbosa menciona que as esco-

las Bauhaus (Weimar, Alemanha) e HfG Ulm (Ulm, Alemanha) acrescentariam passos 

no desenvolvimento da metodologia projetual. Na escola Bauhaus a génese metodológi-

ca sintetizaria os processos praticados pelos professores e na escola de Ulm “os proble-
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mas metodológicos passaram para o primeiro plano, chegou-se a um momento em que 

as etapas do processo se tornaram mais importantes que a própria solução do problema” 

(Barbosa 2013: 36). 

Mais tarde, na década de 80, Bruno Munari (1907-1998) - artista e designer ita-

liano - apresentaria um método projetual baseado no método cartesiano de Descartes. 

Na sua obra Das coisas nascem coisas (1981), o autor defenderia que para resolver de-

terminado problema dever-se-ia proceder com a velocidade necessária à resolução de 

cada projeto, ao invés de se tentar desenvolver as atividades com maior brevidade pos-

sível. Substancialmente, o autor partilhava a ideia de que se deve começar do problema 

mais simples para o mais complexo; que devemos dividir o problema em sub-problemas 

(reduzindo a possibilidade de errar) e, respondendo às exigências destes, desenvolverí-

amos uma solução final. Ainda na década de 80, Verónica Nápoles apresentaria uma 

metodologia projetual para a elaboração de projetos de design. Para além de reduzir 

passos à metodologia de Munari, Nápoles defende que cliente e designer (incluídos 

numa esquipa multidisciplinar) colaborarão de forma mais eficaz na resolução do pro-

blema. Na década de 90, Don Koberg (1930-) e Jim Bagnall publicariam uma metodo-

logia baseada na organização. Os autores corroborariam a ideia de que a resolução de 

um problema se alicerçava na análise e na síntese. No início do século XXI, Bernd 

Löbach (1941-) apresentaria quatro passos, permitindo a sua alternância mediante a 

necessidade e em virtude de melhores resultados.  

Segundo Barbosa, a criatividade será “uma ajuda inevitável na busca de soluções 

adequadas a cada um dos problemas” (Barbosa 2013: 38). Neste sentido, especifica-se a 

metodologia de Munari por ser a que trata a criatividade como sendo a habilidade de 

organização e análise da experiência apresentada pelos que utilizam o seu método. 

3.1. A metodologia projetual de Bruno Munari 

 

Retomando a obra Das coisas nascem coisas (1981), Munari apresentaria um 

conjunto de doze operações lógicas, nas quais a experiência possibilitaria a otimização 

de resultados. O autor exemplificaria a sua proposta metodológica através de uma tarefa 

vulgar: a confeção de um arroz verde. Seguindo a sua metodologia projetual, Munari 

define a confeção do arroz verde como sendo o problema (primeira etapa); a criação de 

um arroz com espinafres para quatro pessoas como sendo a definição do problema (se-

gunda etapa) e o arroz, espinafres, presunto, cebola, azeite, sal, pimenta e caldo consti-

tuirão os componentes do problema (terceira etapa). De seguida o autor procede às eta-
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pas de recolha de dados, análise de dados, criatividade e materiais e tecnologias (quarta, 

quinta, sexta e sétima etapa), questionando-se sobre o histórico da receita, sobre o que 

poderá ser aproveitado de outras receitas e modo de proceder em relação à combinação 

dos ingredientes. A oitava e à nona etapa (a experimentação e o modelo) referir-se-ão à 

apresentação do prato e à sua degustação. A verificação (décima etapa) servirá para 

compreender se as porções elaboradas satisfizeram as pessoas. A décima primeira etapa 

dirá respeito ao desenho construtivo que no caso da elaboração do arroz associar-se-á à 

elaboração da receita realizada. A solução final (décima segunda etapa) corresponderá à 

apresentação do arroz na hora da refeição. 

Em relação à criatividade na metodologia projetual, Munari defende que esta 

não se desenvolverá no âmbito da improvisação não refletida: a “criatividade não signi-

fica improvisação sem método: dessa maneira apenas se faz confusão e se cria nos jo-

vens a ilusão de se sentirem artistas livres e independentes. A série de operações do 

método projetual é feita de valores objectivos que se tornam instrumentos de trabalho 

nas mãos do projectista criativo” (Munari 1981: 21). A criatividade será, então, uma 

associação entre organização e experiência, possibilitando ao projetista uma elasticidade 

no número de soluções. Além da amplitude gerada pela criatividade, Munari sublinha a 

relatividade do resultado final:  

 

O método projectual para o designer não é nada de absoluto nem definiti-

vo; é algo que se pode modificar se se encontrarem outros valores objectivos 

que melhorem o processo. E isto liga-se à criatividade do projectista que, ao 

aplicar o método, pode descobrir algo para o melhorar. Portanto as regras do 

método não bloqueiam a personalidade do projectista mas, pelo contrário, es-

timulam-no a descobrir coisas que, eventualmente, poderão ser úteis também 

aos outros. Infelizmente um modo de projectar muito difundido nas nossas 

escolas é o de incitar os alunos a encontrarem ideias novas, como se deves-

sem inventar tudo desde o princípio todos os dias (Munari 2001: 21-22). 

 

 

Em suma, as vantagens da aplicação da metodologia de Munari serão: a raciona-

lização; a otimização dos materiais; o controlo da evolução do trabalho realizado e a 

possível redução de custos (por se minimizar as possibilidades de erro). Porém, esta 

conceção metodológica permitirá outras metodologias que, por motivos de contexto 

histórico e/ou social ou por se destinarem a fins mais específicos, se coloquem num 

lugar preferível. 
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3.2. A metodologia projetual híbrida: o design estratégico 

 

Maria Fillmann em Processo de projeto do design de livro impresso: inovação 

pelo design estratégico (2014) apresenta uma metodologia destinada, em específico, ao 

projeto de design de livro impresso. Em função das reflexões sobre a evolução da fun-

ção e da aplicação de métodos de projetos de design no mundo atual e com vista à valo-

rização dos produtos e dos processos utilizados, a autora refere uma reinterpretação da 

metodologia de Munari aplicada à área do design editorial e do design estratégico. So-

bre a razão pela qual justifica a reinterpretação do modelo de Munari, Fillmann refere:   

 

Não existem regras de mercado que estabeleçam uma metodologia única 

como adequada para a criação de livros. (…). Contudo, existe um modelo que, 

longe de ser o adotado pela maioria, se apresenta como o mais utilizado aos pro-

jetos de criação de livro e, ainda, é o modelo ensinado na academia. Esse modelo 

diz respeito à metodologia proposta por Bruno Munari, em seu livro Das coisas 

nascem coisas. É um método com ampla aplicação para o desenvolvimento da 

criatividade no processo de produção de livro. Contudo, é um método que por 

origem parte do problema, apresentado pelo briefing, e define toda a criação a 

partir dele, sem dar-se a possibilidade de fazer uma leitura anterior e sair do pro-

blema, para depois retomá-lo com um pensamento mais ligado ao negócio e ao 

mercado onde o livro está inserido (Fillmann 2014: 3). 

 

Para Fillmann, o cenário atual caracterizado pelos avanços tecnológicos e pelas 

mudanças de comportamento terão reformulado os conceitos de forma e função no de-

sign alcançando uma nova significação de valor dos produtos em relação à sua utilida-

de. Desse modo, para além da inovação projetual, destacar-se-á não só a produção de 

um produto mas, aplicar-se-á uma cultura de projeto de design editorial, repercutindo 

numa vantagem competitiva para o cliente. O design estratégico valer-se-á de um mode-

lo complementar ao projeto – o metaprojeto – vinculado a uma reflexão antecipada ao 

projeto: 

 
O metaprojeto determina, assim, uma visão estratégica diferenciada. Con-

tribui para que o profissional de design deixe de atuar apenas na linha de pro-

dução, passando a participar da idealização e programação de sistemas e pes-

quisas que abrangem outras dimensões do produto a ser projetado, em etapas 

anteriores, sendo capaz de questionar os problemas propostos a fim de com-

preendê-los em profundidade (Fillmann 2014: 5). 

 

A abordagem metaprojetual concentrar-se-á no levamento de informações cru-

zadas, diferenciando o conhecimento diferenciado de determinado produto. O metapro-

jeto abastecerá ao processo um conjunto de conhecimentos prévios que indicarão a so-

lução adequada do produto a projetar. Definir-se-á pela construção e prospeção teórica 
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que terá por objetivo o desenho do cenário adequado à solução. Segundo Fillmann, o 

metaprojeto será uma fase pré-projetual apoiada num processo de pesquisas e de coleta 

de dados que resultarão “na leitura de cenários que englobam o contexto no qual uma 

empresa se encontra e no qual o produto a ser projetado irá existir” (Fillmann 2014: 6). 

A abordagem metaprojetual operará numa relação dialógica entre três setores: a pesqui-

sa contextual, a pesquisa blue sky e o briefing, como apresentado na figura que se se-

gue: 

 

 

Figura 9: A abordagem metaprojetual. 

Fonte: adaptado para formato digital a partir de (Fillmann 2014: 6)
11

 

 

                                                 

11
 Disponível em: http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/processo-de-projeto-

do-design-de-livro-impresso-inovao-pelo-design-estratgico-12705 [consultado a 06/10/2017]. 
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Analisando a figura a cima entender-se-á que a passagem pela pesquisa contex-

tual e pela pesquisa blue sky possibilitarão a validade das soluções projetuais apresenta-

das pelo designer, na medida em que estas estarão inseridas no mercado de destino. 

A pesquisa contextual fará do designer um agente mediador entre a empresa e o consu-

midor que compreenderá os limites do projeto, centrando-se em três grupos de análise 

principais: o da empresa, o dos usuários e o do mercado. O grupo de análise da empresa 

remeterá para o conhecimento (know-how), recursos disponíveis, tipologia de produtos, 

identidade e marca, orientação estratégica, modelo de organização, sistema logístico, 

cadeia de valor e outros aspetos que se descubram como pertinentes. O grupo de análise 

dos usuários dirá respeito aos aspetos de processo de compra ou disponibilização do 

produto, as necessidades e desejos e a possível perceção dos usuários em relação à em-

presa. Por fim, o grupo de análise do mercado tratará das informações sobre o setor on-

de a empresa atua, a definição de concorrentes, os dados de participação de mercado e o 

possível potencial de crescimento. 

Pela pesquisa blue sky, o projetista criará um sistema de referências com vista ao 

direcionamento da criatividade, dividindo-a em três grupos: o da pesquisa de estímulo; 

o da análise de tendências e da construção de cenários e visões. O grupo da pesquisa de 

estímulo tratará da coleta e organização de referências visuais por meio de metáforas 

visuais, favorecendo o processo criativo. A pesquisa de estímulo recolherá e organizará 

referências visuais que permitirão ao designer, por meio de metáforas, auxiliando o de-

senvolvimento do processo criativo. A análise de tendências chegará pela compreensão 

de sinais positivos e negativos provenientes da observação da evolução dos comporta-

mentos quer da sociedade e dos mercados, quer das tecnologias. Ao analisarem-se as 

tendências de comportamento dos mercados, das sociedades e das tecnologias interpre-

tar-se-ão os seus sinais positivos e negativos. Na construção de cenários e visões traça-

rão possibilidades de trajeto inovadores ao projeto sob a forma de representações visu-

ais, ampliando o número de possibilidades projetuais. Mediante as escolhas criar-se-á o 

concept design, uma representação visual mais detalhada da solução final, atravessando 

a ponte que partirá do metaprojeto e chegará ao projeto. 

Na perspetiva de Fillmann as pesquisas (internas) contextual e blue sky deverão 

ocorrer e em simultâneo em paralelo à revisitação do briefing
12

 que, primeiramente, será 

                                                 

12
 briefing, “é o documento onde estão registadas as informações e instruções relacionadas com o 

produto ou serviço que se quer vender, com o mercado, público-alvo, e outras informações que o anunci-
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apresentado por um agente externo e que, à medida do avanço no metaprojeto, deverá 

ser reconstruído pela elaboração do contrabriefing: 

 

Essas duas pesquisas ocorrem de forma simultânea. Idas e vindas entre elas 

tornam-se constantes. Isso significa que o desenvolvimento de uma incita e a 

continuidade da outra. As trocas constantes entre as pesquisas darão origem ao 

contrabriefing, isto é, caracterizar o cenário de atuação do sistema-produto-

serviço a que se chega como definição do projeto, e estabelecer o conceito do 

projeto que será criado (Fillmann 2014: 10). 

 

O modelo que se apresenta caracterizar-se-á por uma metodologia híbrida que se 

apropria do metaprojeto e das metodologias do design editorial. O aspeto diferenciador 

desta metodologia face àquela que é exposta por Munari é o das pesquisas se iniciarem 

na fase primária ao projeto com o intuito de resolver as necessidades do usuário (pela 

reconstrução do briefing). Os métodos tradicionais tenderão a definir e a delimitar o 

problema ao invés de compreender, primeiro, o contexto em que se insere. Com a me-

todologia projetual híbrida o designer focar-se-á na delimitação do contexto de existên-

cia de determinado produto, em determinado mercado, diante de um público-alvo espe-

cífico.  

Terminada a fase metaprojetual, agregar-se-ão as etapas referentes ao projeto de 

design editorial, tais como: a definição de conceito; o planeamento da obra; a reunião de 

materiais e tecnologias; a criatividade; a experimentação; o modelo e o desenho da so-

lução final (abordas anteriormente na metodologia de Munari) como se pode observar 

na figura seguinte: 

                                                                                                                                               

ante considere pertinentes, de modo a que a agência consiga desenvolver um plano estratégico e criativo 

da ação publicitária” (Domingos 2012: 64). 
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Figura 10: Metodologia híbrida de design de livro impresso 

Fonte: adaptado para formato digital a partir de (Fillmann 2014: 10)
13

 

 

Ao definir-se o conceito inicia-se a fase projetual, sendo necessário planificar a 

obra. Ao entender-se o contexto do mercado e do público-alvo nos quais o produto se 

insere, definir-se-á o conteúdo editorial da obra e desenvolver-se-á o planeamento edito-

rial da obra, referente ao possível seccionamento de conteúdo da obra, ao seu ritmo e 

intensidade de exposição. Sobre a etapa de planeamento, Fillman refere: 

 

Somente diante desse esqueleto, sabendo todas as partes que necessita 

respeitar, nem que seja para transcender, o designer pode ir adiante. A meto-

dologia não se apresenta linear, ela apenas dá direcionamento e elenca uma 

série de caminhos que auxiliam na condução do trabalho do designer, mas 

sem engessá-lo. Por isso, por exemplo, a fase de planejamento da obra poderá 

receber novos olhares à medida que o projeto gráfico ganha corpo, com a fi-

nalidade de compor um todo coerente (Fillmann 2014: 11). 

 

 

Traçado o planeamento, seguir-se-ão etapas que correspondem, ainda que numa 

sequência diferente, aos passos propostos por Munari. O designer deverá verificar o uso 

                                                 

13
 Disponível em: http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/processo-de-projeto-

do-design-de-livro-impresso-inovao-pelo-design-estratgico-12705 [consultado a 06/10/2017]. 
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de materiais e tecnologias, definindo também, os formatos, acabamentos e suportes a 

utilizar. 

A etapa que se segue diz respeito ao desenvolvimento da criatividade, como de-

finida por Munari. Completada a criatividade, seguir-se-á a experimentação, etapa na 

qual se deverá testar as escolhas deliberadas. Testadas as possibilidades, contruir-se-á o 

modelo de layout para depois de recolhido todo o conteúdo (textual e não-textual) se 

apresente a uma solução final. 

Em termos práticos, a metodologia a utilizar para o projeto editorial da revista 

Mosaico Cultural será a metodologia híbrida de design de livro impresso, desenvolvida 

a partir do design estratégico, aplicada nas seguintes etapas: 

 

Metaprojeto: 

pesquisa contextual: análise dos equipa editorial e autores que contribuem com 

artigos; análise de mercado e análise do usuário. 

pesquisa blue sky: pesquisa de estímulos; pesquisa de tendências; 

construção de possíveis cenários e visões; 

desenvolvimento de briefing e contrabriefing. 

 

2. Projeto: 

 desenvolvimento do conceito; 

 planeamento da obra editorial; 

 proposta material e tecnológica; 

 criatividade; 

 experimentação; 

 modelo de solução final; 

 desenho de solução final. 
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PARTE II 

Metaprojeto 

 

1. Pesquisa contextual 

 

A pesquisa contextual, como referido nos textos anteriores, atuará como uma es-

pécie de mediador entre o designer, cliente/instituição/empresa e o consumidor (ambos 

possuirão necessidades individualizadas e interpretáveis). Esta pesquisa incluirá, tam-

bém, o cenário competitivo implicado no projeto. A pesquisa contextual deverá, então, 

elucidar o designer sobre a demarcação dos limites do projeto e dividir-se-á em três 

grupos de análise principais: o da empresa/cliente/instituição; o grupo dos usuários e o 

grupo do mercado. Estes três grupos de pesquisa levantarão dados relativos quer à orga-

nização/cliente/instituição/empresa, quer sobre os seus contextos de modo a possibilitar 

a definição daquilo que será oportuno desenvolver de acordo com as exigências das 

partes. 
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1.1. Análise da organização - a equipa editorial 

 

O grupo da empresa/cliente/instituição analisará a instituição. Como refere Fill-

mann, “é a análise da organização, seu posicionamento frente ao mercado, constituintes, 

forças e fraquezas” (Fillmann 2014: 07). Esta análise deverá entender as competências 

do grupo, os recursos disponíveis, a tipologia dos produtos/serviços, a identidade e a 

marca, aspetos estratégicos, sistemas logísticos, etc. 

No caso do projeto de design editorial da revista científica Mosaico Cultural, o 

grupo de organização constituir-se-á pela equipa editorial da revista. A equipa editorial 

divide-se em três grupos: a direção editorial; o conselho editorial e o conselho científi-

co. Em seguida apresenta-se o quadro referente à equipa editorial da revista
14

: 

 

 

 

 

Nome Instituição de ensino Domínio científico de atuação 

D
ir

e
çã

o
 e

d
it

o
ri

a
l 

Orquídea Ribeiro 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Portugal. 
Humanidades 

Fernando Moreira 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Portugal. 
Humanidades 

C
o

n
se

lh
o

 E
d

it
o

ri
a

l 

 

Orquídea Ribeiro 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Portugal. 
Humanidades 

Fernando Moreira 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Portugal. 
Humanidades 

Susana Pimenta 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Portugal. 

Ciências Sociais-Ciências da 

Cultura;  

Humanidades-Artes. 

Daniela Fonseca 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Portugal. 
Ciências da Comunicação 

João Bartolomeu Rodrigues 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Portugal. 
Ciências da Educação 

Natália Amarante 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Portugal. 
Humanidades-Línguas e Litera-

turas. 

                                                 

14
 Os dados relativos à equipa editorial relativos à “instituição de ensino” e ao “domínio científi-

co de atuação” foram estão disponíveis online nos seguintes sites: http://www.degois.pt; 

https://www.gppes.fe.unicamp.br/docentes/39; http://cesem.fcsh.unl.pt/wp-

content/uploads/2017/07/Curriculum-Vitae-Ana-Clara-Santos-2017.pdf e 

http://www.bernardinomachado.org [consultados a 05/02/2017]. 
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Ciências Sociais-Outras Ciên-

cias Sociais. 
C

o
n

se
lh

o
 C

ie
n

tí
fi

co
 

 
 

Dirce Zan 

 

Universidade Estadual de Campi-

nas (UNICAMP), Brasil 
Educação 

Ana Clara Santos 
Universidade do Algarve (Ualg), 

Portugal 
Ciências da Literatura 

Fernando Moreira 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Portugal. 
Humanidades 

Luísa Soares 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Portugal. 
Humanidades 

 

Norberto Cunha 

 

Universidade do Mi-

nho (UMinho), Portugal. 
Filosofia e Cultura 

 

João Carlos Carvalho 

 

Universidade do Algarve (Ualg), 

Portugal. 
- 

Cândido Oliveira Martins 
Universidade Católica Portugue-

sa/Braga (UCP Braga), Portugal. 
Teoria da Literatura 

Enrique Rodrigues-Moura 
Universidade de Bam-

berg, Alemanha. 
Letras Românicas 

 

Quadro 1: A equipa editorial da Revista Mosaico Cultural 

Fonte: adaptado para formato digital a partir das informações disponibilizadas online no site 

http://www.revistamosaicos.pt [consultado a 05-02-2018]. 

 

Como sumarizado na tabela acima a equipa e editorial é constituída por 13 elemen-

tos. A maioria dos investigadores tem como instituição de ensino a Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD, Portugal), no entanto, existem elementos sedia-

dos em instituições fora do espaço português, como são os casos dos investigadores 

Dirce Zan (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Brasil) e Enrique Rodri-

gues-Moura (Universidade de Bamberg, Alemanha). Para além das colaborações inter-

nacionais, estão incluídos no grupo editorial investigadores pertencentes a universidades 

localizadas noutras regiões de Portugal: Norberto Cunha (Universidade do Minho – 

UMinho); Cândido Oliveira Martins (Universidade Católica Portuguesa em Braga – 

UCP Braga); Ana Clara Santos e João Carlos Carvalho (Universidade do Algarve – 

Ualg). 

Sobre as competências e os recursos disponíveis do grupo é possível perceber que 

os domínios científicos de investigação incidem, na sua maioria, nas áreas das Humani-

dades e em específico nas Literaturas; nas Línguas; nas Artes; na Cultura; nas Ciências 

Sociais, da Comunicação e na Educação.  
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 1.2. Análise de mercado - A Revista Lusófona de Estudos Culturais (RLEC) e a 

Revista Comunicação & Cultura 

 

A análise do mercado trata os dados sobre o setor onde a revista científica Mosaico 

Cultural aturará: referenciará concorrentes e analisará o potencial de crescimento do 

projeto editorial. Para o efeito, apresenta-se um quadro sumário que tem por objetivos: a 

enumeração e análise de projetos editoriais similares à revista a projetar cujo o âmbito 

científico incida nos estudos culturais e/ou periféricos: 

 

Nome da Revista Instituição de Pertença Domínio científico Periodicidade Estrutura da revista Política Editorial 

Revista Lusófo-

na de Estudos 

Culturais - 

RLEC 

Centro de Estudos de 

Cmunicação e Socie-

dade do Instituto de 

Ciências Sociais – 

CECS - da Universi-

dade do Minho – 

UMinho 

Ciências Sociais 

e Humanas; 

Artes Plásticas e 

Performativas. 

Bienal 3 secções: 

- Dossiers temáticos; 

- Secção variável 

- Reces-

sões/entrevistas 

Revisão por 

pares – peer 

reviewing 

Revista Comu-

nicação & Cultu-

ra -CC 

Centro de Estudos de 

Comunicação e Cultu-

ra - CECC - da Facul-

dade de Ciências 

Humanas da Universi-

dade Católica Portu-

guesa - UCP 

Comunicação e 

Estudos Cultu-

rais. 

Bienal 3 secções: 

- Artigos; 

- Entrevista; 

- Abstracts. 

Revisão por 

pares – peer 

reviewing 

 

Quadro 2: Quadro sumário sobre as revistas RLEC e Comunicação e Cultura 

Fonte: adaptado para formato digital a partir das informações disponibilizadas online nos sites: : 

http://www.rlec.pt [consultado a 05-02-2018] e http://comunicacaoecultura.com.pt/ [consultado a 05-02-

2018]. 

 

Destaca-se a Revista Lusófona de Estudos Culturais (RLEC), uma revista publi-

cada pela primeira vez no ano de 2013 pela Universidade do Minho e Aveiro (assente 

no Programa Doutoral em Estudos Culturais). A partir de 2016, esta tem vindo a ser 

publicada, em exclusivo, pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) 

do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Segundo as informações 

disponibilizadas pelo site
15

 da revista, esta será financiada pela Fundação para a Ciência 

e Tecnologia e fará parte do repositório da Universidade do Minho. Farão parte da 

equipa editorial da RLEC um conjunto de 94 elementos, distribuídos pelos seguintes 

subgrupos: diretor; diretora adjunta; conselho editorial; conselho consultivo; diretor 

gráfico; assistente editorial e assistente de formatação gráfica e edição digital. 

                                                 

15
 Disponível em: http://www.rlec.pt [consultado a 07/03/2018] 
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O serviço aos países de língua portuguesa será para a RLEC uma finalidade ga-

rantida pelas condições científicas que pretende disponibilizar, permitindo assim, a re-

presentar dos desafios das culturas, das artes e das línguas. A investigação nas Ciências 

Sociais e Humanas e, em particular, nos Estudos Culturais constituirão o âmbito inves-

tigativo da RLEC. Conforme o seu descritivo, os Estudos Culturais associar-se-ão aos 

atuais movimentos acelerados de bens culturais, à circulação tecnológica mundial, ao 

assentimento da solidariedade coletiva, à ideia de segurança social global. 

Quanto à estrutura da RLEC, esta constituiu-se por três secções: por dossiers 

temáticos (integrando, no máximo, 10 artigos); uma segunda secção variável que expõe 

não mais do que dois artigos e uma terceira dedicada a recensões/entrevistas que, pon-

tualmente, acolhe ensaios bibliográficos (review articles). 

Sobre a política editorial, a revista académica RLEC prevê que a sua publicação 

ocorra online de acesso livre e ao abrigo de um padrão rigoroso de revisão por pares 

(peer-reviewing – observe-se o quadro explicativo do processo de revisão por pares na 

figura nº 8, presente em anexo). Os conteúdos investigativos constituintes (académicos 

e profissionais) inscrevem-se nos campos das ciências humanas e sociais, das artes plás-

ticas e performativas. Os escritos poderão ser submetidos nos idiomas português ou 

inglês (no caso do idioma inglês, a responsabilidade da tradução será assumida pelo 

autor) nas formas de artigos, recensões e entrevistas. 

Em relação ao procedimento editorial, a RLEC divulga duas chamadas de traba-

lho anualmente, nos meses de janeiro e junho. Estas chamadas ocorrem no ano antece-

dente ao ano da publicação do número seguinte da revista. Os estudos serão sujeitos a 

uma análise prévia realizada pela direção e editores. A decisão de escolha para edição 

caberá ao diretor, ao diretor-adjunto e aos editores. No caso específico dos artigos, a 

decisão também dependerá de dois revisores externos (um deles deverá ser falante nati-

vo da língua escrita em regime de duplo anonimato (double-blind) e no caso das recen-

sões a decisão será da responsabilidade de um revisor externo, também este em regime 

de duplo anonimato. Fará parte dos direitos da revista a promoção de entrevistas e ações 

sobre temas relevantes ao âmbito da revista e, neste caso, não serão sujeitas à avaliação 

de revisão externas. As avaliações dos estudos basear-se-ão na qualidade académica, na 

originalidade e nos objetivos da revista. Assim sendo, estarão sujeitos a quatro tipos de 

avaliação:  A - publicação sem modificações; B - publicação com alterações; C - publi-

cação sujeita a revisão de fundo e a nova submissão e D - Não publicação. As notifica-

ções referentes aos resultados de publicação serão enviadas por correio eletrónico e, 
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realizadas as recomendações necessárias, os autores serão informados sobre o número 

da revista onde constará o seu estudo. 

 A RLEC disponibiliza aos autores um guia que tem por objetivo normalizar o 

processo de receção de material científico quanto: à dimensão; à formatação; aos qua-

dros e figuras; à capa; ao resumo e palavras-chave; às notas; às referências bibliográfi-

cos e aos agradecimentos e financiamentos. Ainda sobre as normas de admissão de arti-

gos, a RLEC expõe a conduta de ética exigida relativa à referenciação das fontes utili-

zadas, aos direitos autorais. 

 Entende-se como pertinente à análise da estrutura da revista, a exposição do seu 

histórico, quer em termos de conteúdo textual, quer sobre o desenho das capas e estrutu-

ra de layout utilizado para a inserção dos trabalhos: 

 

Ano Vol. N.º Dimensão Título Capa Layout do miolo 

2013 1 1 210 x 297 mm - 

  
2013 1 2 210 x 297 mm Dinâmicas Culturais,  

Ócio e Lazer 
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2014 2 1 210 x 297 mm Colonialismos,  

pós-colonialismos  

e Lusofonias  

– Descolonizar  

o pensamento 

 

 
2014 2 2 210 x 297 mm Políticas culturais:  

contribuições para  

o necessário debate 

 

 
2015 3 1 210 x 297 mm Género: contributos  

para a compreensão 

 das mudanças 

  
2016 3 2 210 x 297 mm Ciência 

e conhecimento:  

políticas e discursos 
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2017 4 1 210 x 297 mm Fluxos e caminhos 

na cultura visual 

 

 
2017 4 2 210 x 297 mm Estudos culturais, 

cidadania e democracia 

 

 

 

Quadro 3: Histórico da RLEC 

Fonte: adaptado para formato digital a partir das informações disponibilizadas online no site: 

http://www.rlec.pt [consultado a 05-02-2018] 

 

A tabela analítica anterior dá conta do lançamento de oito números pela RLEC 

entre os anos 2013 e 2017. Com as exceções dos anos 2015 e 2016, a RLEC terá cum-

prido a periodicidade bienal, lançando dois números por ano. Em termos estruturais 

percebe-se que a revista terá utilizado o mesmo método de seccionamento dos traba-

lhos: 1º - dossier temático; 2º - secção variável; 3º - recessão/entrevista. Quanto aos 

layouts utilizados para a inserção dos conteúdos, compreende-se um desacordo entre 

capas e miolo. O layout das capas altera-se no ano 2017, a partir do volume 4 - Fluxos e 

caminhos na cultura visual: 
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Figura n.º 11: Comparação de layouts I 

Fonte: edição própria 

 

A figura acima expõe as alterações ocorridas nos layouts das capas entre o se-

gundo número do segundo volume da RLEC (2015/2016) e o primeiro número do ter-

ceiro volume da revista (2017). Na primeira capa (à esquerda) determinaram-se seis 

áreas de conteúdo: a identificativa, relativa à localização do logótipo da revista; a área 

destinada ao título da revista; a ilustrativa, referente ao espaço livre destinado à ilustra-

ção; a referente à identificação do ano/volume/número de pertença; o espaço referente 

aos colaboradores/patrocínios expostos por logótipos e a área destinada à identificação 

da direção editorial e dos respetivos editores da revista. Considera-se que na passagem 

para o número seguinte (à direita) se terá suprimido a área ilustrativa; a informação 

identificativa referente ao logótipo da revista alterara-se; terá sido utilizado um tipo de 

letra diferente e as restantes áreas terão ocupado um espaço diferente na folha. 
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As alterações de layout do miolo ocorreram com mais frequência. Entre os anos 

2013 e 2017, o layout interior modificar-se-ia por duas vezes nos números: a primeira 

versão terá sido utilizada até ao último número do segundo volume (2015) e a segunda 

versão modificar-se-ia no primeiro número do quarto volume (2017). Para uma obser-

vação mais pormenorizada, observe-se a seguinte figura: 

 

 

Figura n.º 12: Comparação de layouts II 

Fonte: edição própria 
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As composições dos conteúdos demonstrados nos layouts da figura acima esta-

rão divididas em 7 áreas distintas: os cabeçalhos; os títulos; os autores; os resumos e 

palavras-chave (e/ou abstracts e keywords); a área destinada à exposição textual; o ro-

dapé e a numeração da página. A figura demonstra uma variação das posições dos con-

teúdos nos seguintes aspetos: da alínea a) para as alíneas b) e c) o logótipo da revista 

terá sido suprimido; na primeira alínea o conteúdo textual apresenta-se na língua ingle-

sa, na segunda em português e na terceira em ambos os idiomas, ocupando módulos 

com posições distintas; a numeração na primeira página do artigo é realizada apenas na 

alínea a), nas restantes é extinta e, no caso da alínea b) o espaço destinação ao número 

de página é destinado à nota de rodapé. As dimensões das páginas mantêm-se (210 x 

297 mm – A4), no entanto, a tipografia utilizada é alterada a partir do 3º volume, man-

tendo-se até ao último número (nas primeiras publicações utilizaram-se tipos de letra 

serifados e nas restantes a tipografia utilizada é não apresenta serifas). 

O segundo caso de análise trata a revista Comunicação & Cultura (CC), uma 

publicação bienal da responsabilidade do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura 

da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. O âmbito do 

projeto editorial referido pertence às áreas da comunicação e dos estudos da cultura. 

Estes são os temas que a revista pretende divulgar, articulando de forma interdisciplinar 

os saberes e expondo as várias perspetivas. Conforme a informação disponibilizada pelo 

site da revista, a CC prevê uma política editorial assente na revisão por pares (peer re-

viewing). O intercâmbio dos estudos entre os investigadores das universidades nacionais 

e as internacionais será o propósito principal deste projeto editorial. À semelhança da 

RLEC, apresenta-se um quadro sumário do histórico da CC: 

 

Ano N.º Dimensão Título Capa 

2006 1 160 x 230 mm A cor dos media 
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2006 2 160 x 230 mm Lobbying 

e marketing político 

 

2007 3 - Comunidade 

e mobilidade 

 

2007 4 - Terror 

e terrorismos 

 

2008 5 - Mediatização 

da dor 
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2008 6 - Culturalite 

 

2009 7 - Intelectuais e media 

 

2009 8 - Imagens 

da república 

 

2010 9 - Pós-género 
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2010 10 - A festa 

 

2011 11 - Sagrado 

e Modernidade 

 

2011 12 - Fãs e celebridades 

 

2012 13 - Desporto 

e espetáculo 
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2012 14 - Media e crime 

 

2013 15 - Arte e poder 

 

2013 16 - Pré-guerras 

 

 

Quadro 4: Histórico da revista Comunicação & Cultura 

Fonte: adaptado para formato digital a partir das informações disponibilizadas online nos sites: 

http://comunicacaoecultura.com.pt/ e http://cecc.fch.lisboa.ucp.pt/pt/publicacoes/revista-comunicacao-

cultura.html [consultado a 05-02-2018]. 

 

Entre os anos 2006 e 2013 a revista CC lançaria 16 números, dois em cada ano. 

Do ponto de vista estrutural, o primeiro e a segundo número da revista CC apresentam-

se em três secções: a primeira destina-se à exposição de artigos; a segunda à entrevista e 

a última disponibiliza os resumos/abstracts de cada artigo apresentado. Sobre os layouts 

de capas publicados, nota-se uma mudança considerável entre o 10º número (2010) e o 
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11º (2011). Para que se entendam de forma mais evidente as alterações ocorridas, ob-

serve-se a seguinte figura: 

 

 

Figura n.º 13: Comparação de layouts III 

Fonte: edição própria 

 

Conforme a figura exposta acima, e à semelhança das capas da revista RLEC, 

podemos verificar as mesmas seis áreas de conteúdo: identificação; título; área ilustrati-

va; identificação do ano e volume; a identificação colaborativa e a identificação diretiva 

e editorial. No entanto, na passagem da capa a) para a capa b) apresentam-se alterações 

consideráveis. Se na primeira capa a área de identificação relativa à identidade visual da 

revista (área marcada a verde) ocuparia uma parte significativa do cabeçalho, na capa 

do número seguinte o tamanho do espaço destinado a esse conteúdo terá diminuído e a 

sua orientação de leitura alterada. A alteração da orientação de leitura também terá 

ocorrido com a área de identificação do número e do ano. Na capa b) é possível obser-
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vá-la situada do lado esquerdo, numa orientação vertical. A colocação do conteúdo refe-

rente às identificações colaborativas, diretivas e editoriais também alterou, sendo que na 

capa a) estas encontram-se separadas (cantos inferiores esquerdo e direito) e na capa b) 

apresentam-se próximas (canto inferior direito). As mudanças mais evidentes terão 

ocorrido na colocação de conteúdo figurativo: no layout da capa a) é possível verificar a 

existência de formas geométricas e a utilização de um conjunto de cores reduzido e no 

segundo layout terá sido introduzida a fotografia como elemento ilustrativo/figurativo 

do tema editorial. Poderá verificar-se a continuação da posição central do título, no en-

tanto, no segundo layout o seu alinhamento alterar-se-ia do centro para a esquerda. 

 

1.3. Análise do usuário/utilizador e do mercado 

 

 Como exposto em textos anteriores, a análise do grupo dos usuários ou utiliza-

dores dará conta do conhecimento sobre o processo de aquisição do bem ou produto; da 

experiência da sua utilização; das necessidades ou desejos do utilizador e da sua perce-

ção sobre a empresa ou instituição. Segundo Fillmann “é a análise das pessoas que 

constituem o público-alvo e de como adquirem e consomem seus produtos ou serviços” 

(Fillmann 2014: 7). A análise do mercado recolherá e tratará a informação relativa ao 

setor no qual o bem ou produto aturará, delimitando a concorrência e analisando even-

tuais participações anteriores no mercado e potencial de crescimento. 

 Para a análise dos grupos dos usuários/utilizadores e mercado aplicar-se-ão dois 

tipos de análise: quantitativa e qualitativa. Para uma perceção do grupo dos utilizadores 

apresentar-se-á uma reflexão sobre os dados qualitativos resultantes de questionários e 

para a análise do mercado refletir-se-á sobre os dados quantitativos resultantes da ope-

ração de um conjunto de entrevistas.   

 

1.3.1. Análise quantitativa – questionário 

 

Como referido, optou-se por utilizar o questionário como instrumento de recolha 

de dados. Para que fosse possível realizar o envio e a recolha de um maior número de 

dados, o inquérito foi construído numa plataforma digital dedicada à criação de questio-

nários – Google Forms
16

 – e enviado por correio eletrónico a possíveis elementos da 

                                                 

16
 Google Forms, plataforma digital destinada à criação de formulários e recolha de informação. 

Disponível online em: https://www.google.com/forms/about/ [consultado a 10-05-2018]. 
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amostra e a elementos que pela sua posição académica permitissem o fluxo do inquérito 

pelo meio estudantil e/ou ex-estudantil. O envio do questionário decorreu entre os me-

ses de junho e setembro de 2018, tendo sido feita a sua análise no mês de outubro do 

mesmo ano. 

O questionário desenvolvido terá como propósitos: o conhecimento da amostra 

ao nível da faixa etária, à área de estudo e instituição de pertença; a avaliação da sua 

perceção sobre a  tipologia das revistas científicas; a perceção dos inquiridos face aos 

projetos editoriais desenvolvidos na instituição da qual pertencem; o conhecimento das 

formas de acesso a conteúdo científico e da utilização de revistas científicas como fer-

ramenta de investigação e o entendimento do índice de procura da amostra por uma 

revista que englobe os Estudos Culturais. Face aos objetivos previstos o questionário 

integrou três perguntas relativas ao perfil do inquirido seguidas de seis perguntas de 

escolha múltipla referentes ao conhecimento e experiência com este tipo de revista e 

seis questões de escolha múltipla sobre o a pertinência e o grau de procura por revistas 

científicas culturais: 
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Figura n.º 14: Inquérito online 

Fonte: edição própria na plataforma digital Google Forms 

Disponível em: https://goo.gl/forms/uQl8v9Tix30Lf77Q2 [consultado a 25/08/2018] 

 

1.3.2. Caracterização da amostra 

 

De acordo com a análise do conteúdo referente aos questionários realizados, foi 

considerada uma amostra válida de 49 (quarenta e nove) indivíduos. Todos os questio-

nários foram respondidos de forma anónima. Os resultados relativos à caracterização 

dos indivíduos apenas considerarão os dados relativos à idade; à área científica de for-

mação/investigação/estudo e à instituição de ensino pertencente.  

As idades da amostra recolhida variam entre os 17 e os 59 anos, sendo a maior 

percentagem de indivíduos que responderam ao inquérito (12,2%) terá 19 anos, seguida 

de uma percentagem de 8,2% de indivíduos com 27 anos. Quanto à área científica de 

estudo, a análise dos resultados revela que existe um maior número de respostas prove-

nientes de indivíduos cuja área científica são os Estudos Culturais. A amostra será ca-

racterizada por indivíduos pertencentes à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(61,2%) e à Universidade do Minho (38,8%). 

 

1.3.3. Análise dos principais resultados  

 

Na primeira questão do primeiro bloco de questões referentes à experiência do 

inquirido com revistas científicas, quando solicitados a escolherem a afirmação que lhes 

parecesse mais correta, 26,5% do total dos inquiridos preferiram considerar que “as 

revistas científicas funcionam como um compêndio de estudos (artigos, ensaios, entre-
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vistas, etc.) em determinada área e sobre determinado assunto. Com uma percentagem 

significativamente maior, 73% dos inquiridos considera mais correto definir-se que “as 

revistas científicas expõem os estudos de autores em áreas de estudo específi-

cas/distintas”.  

Quando questionados sobre a periodicidade de acesso a revistas deste género, os 

resultados revelam que 10,2% dos inquiridos nunca acederam a uma revista científica; 

24,5% acedeu poucas vezes e a percentagem de 32,7% é partilhada pelos indivíduos que 

consultaram algumas vezes e muitas vezes. 

 

 

Gráfico 1: resultado gráfico referente à 5ª pergunta do inquérito online 

Fonte: imagem extraída da plataforma Google Forms 

 

Sobre a experiência concreta da amostra recolhida em participações em edições 

científicas: 35 inquiridos (71,4%) nunca participou; 11 (22,4%) participaram mais do 

que uma vez e 3 inquiridos (6,1%) participaram apenas uma vez. 

 

 

Gráfico 2: resultado gráfico referente à 6ª pergunta do inquérito online 

Fonte: imagem extraída da plataforma Google Forms 
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Aos 35 inquiridos que responderam de forma negativa à última questão, foi-lhes 

solicitado que escolhessem a justificação que lhes parecesse mais correta. Os resultados 

demonstram que 80% (28 dos 35) nunca submeteram um estudo para uma revista cientí-

fica; 11,4% (4 dos 35) não têm interesse em participar numa edição do género; 8,6% (3 

dos 35) tem interesse em participar, mas desconhecem as formas de acesso e 2,9% (1 

dos 35) submeteram um ou mais estudos, no entanto, não foram aceites.  

Na primeira questão do segundo bloco de questões relativas à pertinência e o 

grau de procura por revistas científicas culturais, do número total de inquiridos, quando 

solicitados a assinalar o grau de frequência (sendo que “1” corresponde a “pouco fre-

quente” e “5” a “muito frequente”) de acesso a revistas científicas para fins investigati-

vos: 28,6% (14 dos 49) marcou o grau 1; 20,4% (10 dos 49) escolheu o grau 3 e 18,4% 

(9 dos 49) assinalou o 4º grau. 

 

 

Gráfico 3: resultado gráfico referente à 8ª pergunta do inquérito online 

Fonte: imagem extraída da plataforma Google Forms 

 

 

 Sobre o conhecimento da amostra sobre a existência de revistas científicas na 

área dos Estudos Culturais editadas na instituição de ensino da qual pertence: 65,3% 

desconhece totalmente a existência de alguma edição; 16,3% conhece e já leu pelo me-

nos uma vez; 14,3% tem ideia da existência de uma revista mas não se recorda do nome 

e 4,1% conhece mas nunca leu. 
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Gráfico 4: resultado gráfico referente à 9ª pergunta do inquérito online 

Fonte: imagem extraída da plataforma Google Forms 

 

 Na décima pergunta do questionário, quando solicitado aos inquiridos que assi-

nalem a concordância ou discordância à afirmação “As Instituições de Ensino Superior 

(IES) devem promover a investigação científica editando as suas próprias revistas”: 

91,8% concordam que as IES devem promover a investigação científica, editando as 

suas revistas e 8,2% assinalam que as revistas científicas não devem estar associadas a 

IES. 

 

 

Gráfico 5: resultado gráfico referente à 10ª pergunta do inquérito online 

Fonte: imagem extraída da plataforma Google Forms 

 

 Quanto ao conhecimento da existência de alguma revista científica portuguesa 

na área dos Estudos Culturais: 73,5% assinalam o desconhecimento e 26,5% conhecem. 

Aos 26,5% dos inquiridos que afirmaram conhecer alguma revista, foi solicitado que 

apontassem exemplos. A revista descrita no maior número de vezes foi a Revista Lusó-

fona de Estudos Culturais (RLEC). 

 Na questão seguinte quando incitada a avaliação do grau de relevância da cria-

ção de revistas científicas na área da Cultura (no qual “1” corresponde a “pouco fre-
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quente” e “5” a “muito frequente”): 44,9% (22 dos 49) dos inquiridos marcou o grau 5; 

26,5% (13 dos 49) marcou o grau 3; 22,4% (11 dos 49) assinalou o quarto grau e 6,1% 

(3 dos 49) avaliou com o grau 2.  

 Por último, quando pedida a marcação da afirmação mais pertinente: 95,9% (47 

dos 49) afirmaram que a criação e edição de revistas científicas na área dos Estudos 

Culturais promovem os estudos culturais e estabelecem espaços livres de debate e refle-

xão e 4,1%  (2 dos 49) assinalaram que as revistas culturais apenas representam uma 

ferramenta de promoção das próprias instituições ou editores. 

 Segundo a análise dos dados advindos dos inquéritos será possível delinear al-

guns resultados gerais sobre a amostra. Em termos gerais a maioria da amostra: conhece 

a definição de revista científica; acede poucas vezes a revistas científicas; não submete 

artigos, logo não detêm estudos publicados; desconhece a existência de revistas cientifi-

cas culturais na sua IES e em todo o território português, porém, concorda que as IES 

devem publicar revistas promovendo a investigação científica; consideram relevante a 

criação de revistas científicas na área da Cultura e que estas, para além de promoverem 

os estudos culturais, também estabelecem espaços livres de debate e reflexão. 

 

1.3.4. Pesquisa e análise qualitativa – entrevista 

 

 A realização da pesquisa e da análise quantitativa pretenderá obter informações 

da envolvente contextual das revistas científicas e das suas particularidades. Tal conteú-

do tornar-se-ia possível extrair junto de elementos que, pela sua posição e experiência 

académica, permitissem a aproximação aos assuntos em estudo. Neste sentido a entre-

vista terá sido solicitada a 3 elementos com características académicas diferentes: um 

professor catedrático cuja investigação incide na Cultura Portuguesa (sujeito A, UTAD) 

cuja docência incide nas disciplinas de Cultura Portuguesa: das origens do Renascimen-

to; Cultura Portuguesa; a contemporaneidade; Cultura; Artes e Identidade; um professor 

de Semiótica e de Língua Portuguesa (sujeito B) e um professor doutorado em Ciências 

da Comunicação que leciona as disciplinas de Rádio; Televisão; Jornalismo; Planea-

mento de Comunicação; Teorias da Comunicação e Sociologia da Comunicação (sujeito 

C, UTAD) . 

Considerar-se-á a entrevista como um instrumento privilegiado de recolha de in-

formação e caracterizar-se-á por um contato online entre o entrevistador e interlocutor 

no qual se prevê uma troca de perceções, interpretações e experiências por parte do en-
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trevistado (Quivy & Campehoudt apud Gouveia 2012: 56). A entrevista desenvolvida 

tivera por objetivos: a recolha de informação relativa ao setor no qual a revista Mosaico 

Cultural se incluirá, a segmentação do seu mercado, dos seus concorrentes; o conheci-

mento dos investigadores sobre eventuais participações em projetos editoriais do género 

e a perceção da importância e potencial de revistas de âmbito cultural no campo editori-

al e científico. 

Os entrevistados foram contactados via e-mail através de um texto que solicitava 

as suas colaborações e apresentava a contextualização da entrevista no estudo (observe-

se, em anexo, a entrevista completa enviada aos três investigadores nas figuras 41 e 42). 

As entrevistas manifestaram-se como sendo contributos efetivos e esclarecedores na 

maioria das respostas. Contribuíram para uma melhor compreensão dos contextos das 

revistas científicas e das perceções gerais dos entrevistados em relação à pertinência da 

criação de uma revista científica na área das Ciências da Cultura aliada a um projeto de 

design editorial. 

 

1.3.5. Considerações principais 

 

A primeira parte da entrevista identificaria cada um dos entrevistados sobre o seu 

nome; idade; habilitações/formação; área de investigação; instituição de ensino e sobre 

as unidades curriculares que estes lecionariam. Note-se que nenhuma das perguntas das 

entrevistas seria de resposta obrigatória (nem mesmo a identificação), logo, considerar-

se-á o carácter individual; isolado e anónimo de cada entrevista. A segunda e última 

parte da entrevista pretenderia o acesso mais especifico às experiências e opiniões de 

cada entrevistado.  

O sujeito A, à primeira questão - “A sua investigação já foi publicada em alguma 

revista científica? Se sim, partilhe a sua experiência desde o contacto com a(s) revista(s) 

até ao processo de submissão dos seus estudos”. - afirmou que a sua investigação já 

constara nalguma edição científica. Explicou que o acesso acontecerá, na maioria das 

vezes, de forma on-line. Este processo iniciar-se-á pela manifestação da vontade da 

submissão de um artigo em determinada revista por parte do investigador ou por uma 

resposta a uma solicitação por parte de um responsável de uma revista. A fase seguinte, 

segundo o sujeito A, dirá respeito aos responsáveis pelas edições que poderão aceitar a 

investigação de imediato ou solicitar modificações.  
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A segunda pergunta pretenderia compreender a funcionalidade das revistas científi-

cas como ferramentas para a promoção e divulgação científica. O sujeito A consideraria 

que apesar do carácter circunscrito da circulação, a revista científica será, sem dúvida, 

uma ferramenta capaz de promover e divulgar estudos científicos. No entanto o entre-

vistado anotará que “a seleção de artigos nem sempre tem uma correspondência direta e 

imediata com a qualidade dos mesmos; note-se que há revistas que cobram dinheiro 

para publicar artigos”, assinalando uma possível inconsistência editorial em determina-

das revistas. 

A terceira questão solicitaria ao entrevistado um esclarecimento sobre a pertinência 

da criação de revistas científicas na área dos Estudos Culturais. O entrevistado garantiu 

a evidência desta necessidade apontando para “ a afirmação desse valor distintivo” e 

para recente existência da área. 

Na quinta pergunta - “Em termos de design editorial, na ótica de utilizador, que as-

petos considera relevantes? Cada edição deverá ser temática? Deverá existir uma ordem 

de apresentação de conteúdos (resenhas, entrevistas, artigos, etc.)?” -  o sujeito A refe-

riu como interessante a ideia de dossiê temático, no entanto não refere este aspeto como 

sendo crucial à construção da revista reportando esta responsabilidade de decisão às 

direções editoriais de cada revista.  

O segundo entrevistado (sujeito B), à semelhança do primeiro, afirmou a sua parti-

cipação em processos de submissão de artigos em revistas científicas. Quanto à sua ex-

periência nestes processos comentou “nunca é a melhor para quem escreve artigos e os 

submete”, apontando para a incerteza nos resultados das submissões. Na segunda ques-

tão o entrevistado afirmou o carácter promotor e divulgador das revistas científicas, 

notando que a divulgação científica se fará fundamentalmente pela publicação de estu-

dos. De forma concisa o sujeito C respondeu à terceira pergunta da entrevista assegu-

rando a pertinência da criação de revistas científicas na área dos Estudos Culturais. À 

quarta questão, o sujeito B remeteu para o papel secundário do design na criação de 

uma revista, afirmando que o “essencial é a qualidade dos artigos”. À quinta pergunta 

(sobre a experiência enquanto utilizador de revistas científicas) o entrevistado comentou 

que a apresentação dos conteúdos nas revistas deverá ficar a cargo da direção da revista 

e do paginador. Quanto à solicitação de exemplos de títulos de revistas funcionais o 

sujeito C forneceu dois nomes: Ágora (Universidade de Aveiro) e Diacrítica (Universi-

dade do Minho). 
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O terceiro entrevista (sujeito C) também confirmou a sua participação em processos de 

submissão de estudos científicos. Para o sujeito C, as qualidades destes processos asso-

ciam-se ao grau de profissionalismo das equipas editoriais e de gestão de cada revista. 

O entrevistado notou que, na maioria dos casos, as revistas que detêm uma boa cotação 

(indicada por entidades responsáveis pela curadoria na comunicação científica como a 

Scopus; Scielo ou pelo Directory of Open Access Journals) são mais rigorosas nas ava-

liações dos estudos. Numa perspetiva pessoal o sujeito C comentou que valoriza o cum-

primento de prazos e a qualidade do parecer editorial oferecidos pelas revistas. Sobre a 

validação das revistas científicas como ferramentas de promoção da investigação cientí-

fica, o sujeito C para além de constatar o seu valor comenta a sua superiorização face às 

participações e organizações de congressos e outros eventos. Para o sujeito C “a univer-

sidade tende a valorizar mais um trabalho académico, um PDF, do que toda a dinâmica 

positiva, enriquecedora que podem surgir de encontros presenciais, da partilha de co-

nhecimento”. Para afirmar a necessidade da criação de revistas científicas na área cultu-

ral, o entrevistado constata a escassez da expressão dos Estudos Culturais no contexto 

das edições científicas caracterizando-a como um paradoxo “tendo em conta a impor-

tância que a cultura, as práticas culturais ocupam no quotidiano em ambientes geográfi-

cos tão dispersos”. O sujeito C considera que a valorização das revistas se faz, em parti-

cular, pela existência de requisitos técnicos como, por exemplo, a utilização da plata-

forma Open Journal System
17

 e tal processo de consideração afastará, por vezes, revis-

tas com competência e com uma abordagens inovadoras. O sujeito C, enquanto utiliza-

dor, prefere aceder a revistas científicas com uma apresentação de conteúdos temáticos. 

Na opinião do entrevistado tal organização permitirá ao leitor o acesso a conteúdos pre-

cisos. No entanto, o entrevistado reconhece que este tipo de organização não é a prefe-

rida por partes dos avaliadores. As revistas com conteúdos abrangentes, hoje em dia, 

contabilizam mais artigos, mais downloads, logo, mais acessos. Esta lógica de visuali-

zações online, em princípio, assegurará mais submissões, garantindo publicações futu-

ras. O sujeito C forneceu exemplos de revista que considera serem funcionais: Comuni-

cação e Sociedade; RLEC; Anàlisi – Cuaderns de Comunicació i Cultura e Chasqui. 

 

                                                 

17
 Open Journal System, “(OJS) é um software de gerenciamento e publicação de revistas eletrônicas, 

desenvolvido no âmbito do Public Knowledge Project (PKP)”. Disponível online em: 

https://periodicos.emnuvens.com.br/o-que-e/open-journal-systems-ojs/ [consultado a 27-10-2018]. 

http://pkp.sfu.ca/
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2. Pesquisa blue sky 

 

Como referenciado em textos anteriores, a pesquisa blue sky terá por objetivo a cri-

ação de um conjunto de referências que direcionarão a criatividade do projeto. Realiza-

da a recolha e o tratamento dos dados referentes ao questionário e às entrevistas, desen-

volver-se-á a pesquisa blue sky em três etapas: pela pesquisa de estímulos, recolhendo 

referências visuais de interesse para o projeto de design editorial a desenvolver; pela 

análise sumária das tendências obtidas na recolha referencial e pela construção de cená-

rios visuais possíveis por meio de representações gráficas. 

 

2.1. Pesquisa de estímulos 

 

A recolha de referências visuais apresentar-se-á sob a forma de grupos de figu-

ras/imagens acrescidas da sua origem/fonte de pesquisa: 
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Figura n.º 15: Rubryka  

Fonte: Jagiellonian University's Scientific Circle, Polónia 

Disponível online em: https://issuu.com/kneuj [consultado a 18/05/2018] 
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Figura n.º 16: Looking closer, 5. 

Fonte: Allworth Press, New York 

Disponível online em: https://issuu.com/alvarocarrilho/docs/critical_writings_graphic_design 

[consultado a 18/05/2018] 
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Figura n.º 17: Cultural Heritage Counts for Europe 

Fonte: Europa Nostra, Bruxelas 

Disponível online em: https://issuu.com/europanostra/docs/chcfe_full-report [consultado a 

18/05/2018] 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 18: Heritage Conservation in the Middle East   

Fonte: College of Design, University of Dammam, Arábia Saudita 

Disponível online em: https://issuu.com/cdesignud/docs/heritage01 [consultado a 18/05/2018] 
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Figura n.º 19: Yell! 

Fonte: Augusta University, Georgia 

Disponível online em: https://issuu.com/gruwmst/docs/spring_2018_yell_publication [consultado a 

18/05/2018] 

 

 

 

 

Figura n.º 20: Repensar o multiculturalismo e o desenvolvimento no Brasil: políticas públicas de ações 

afirmativas 

Fonte: Editora Fi, Brasil 

Disponível online em: https://issuu.com/tj70/docs/48d206_98a8a88938b34467a0ce57fbde5c [consultado 

a 24/06/2018] 
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Figura n.º 21: Kultura do poznania - kultura do tworzenia / Culture to Meet - Culture to Create   

Fonte: Instytutu Kulturoznawstwa UAM, Polónia 

Disponível online em: https://issuu.com/kulturoznawstwo/docs/40_lat_kulturoznawstwa_ksiazka [con-

sultado a 18/05/2018] 
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Figura n.º 22: Rijeka 2020 - Port of Diversity Rijeka 2020 - Port of Diversity – Water Work Migrations 

Fonte: Rijeka, Croácia 

Disponível online em: https://issuu.com/rijeka2020/docs/rijeka_2020-port_of_diversity_bid_b [consulta-

do a 18/06/2018] 

 

 

 

 

Figura n.º 23: Classical Studies 

Fonte: Cambridge University Press, Singapura 

Disponível online em: https://issuu.com/academicpublishing/docs/classicalstudies2015 [consultado a 

18/06/2018] 
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Figura n.º 24: Warsztaty Młodych Edytorów 

Fonte: Jagiellonian University's Scientific Circle, Polónia 

Disponível online em: https://issuu.com/kneuj/docs/rabka4web [consultado a 18/06/2018] 
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Figura n.º 25: Planning Unplanned - Can Art Have a Function?  

Fonte: Barbara Holub and Christine Hohenbüchler, Viena 

Disponível online em: https://issuu.com/barbaraholub/docs/planning_unplanned [consultado a 

24/06/2018] 

 

 

2.2. Análise de tendências 

 

 A análise de tendências terá por objetivo a sumarização dos destaques observa-

dos na pesquisa de estímulos. Como referido anteriormente (3.2. A metodologia proje-

tual híbrida: o design estratégico, pág. 31) – a análise de tendências chega a partir da 

observação efetuada na etapa de pesquisa/recolha de estímulos. Sob esta premissa, apre-

sentar-se-ão os pormenores de destaque notados. Na revista Rubryka, os desenhos das 

capas expõem uma ideia de conjunto, por um lado, e uma ideia de marca por outro. 

Apesar das composições tipográficas serem diferentes em termos de forma e cores, 

apresentam-se dispostas nas mesmas zonas das páginas. Por outro lado, a inclusão do 

logótipo da revista aparece localizado de forma coerente nas diversas capas (observe-se 

a figura nº. 15: Rubryka, presente na página 64). Na revista Looking closer, 5.(2006) 

destacar-se-ão os seguintes aspetos: o desenho da capa e a forma como cada artigo é 

iniciado. Quanto ao desenho da capa, este aparece em sintonia com o nome da revista - 

Looking Closer, 5. (cuja tradução para o português será “Olhando de perto, 5.) – na me-

dida em que a profundidade apresentar-se-á pela simulação de papel rasgado, criando a 



76 

 

forma do número cinco. Quanto à forma de iniciação de cada artigo observar-se-á uma 

localização invulgar do caractere que inicia a primeira frase:  

 

 

Figura n.º 26: Pormenor da página 3 da revista Looking Closer, 5. 

Disponível online em: https://issuu.com/alvarocarrilho/docs/critical_writings_graphic_design [consulta-

do a 18/05/2018] 

 

 Reconhecer-se-á um alinhamento ao centro do título do artigo e do nome do au-

tor; um alinhamento justificado da citação realizada pelo autor e uma combinação de 

alinhamentos do caractere inicial e do primeiro parágrafo. Se o caractere inicial capitu-

lar se apresenta alinhando-se ao centro, o restante texto expor-se-á de forma justificada. 

No relatório Cultural Heritage Counts for Europe (2015) apontar-se-á a escolha 

da infografia como recurso primordial. Do ponto de vista conceptual a escolha da info-

grafia fará sentido tendo em conta o conteúdo estatístico deste género de publicação. 

Para além do aparecimento da infografia como elemento principal na capa, os elemen-

tos infográficos aparecerão com regularidade no decorrer da exposição dos conteúdos, 

como esclarecerão as seguintes imagens de pormenor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 27: Pormenores infográficos do relatório Cultural Heritage Counts for Europe (2015) 

Fonte: Europa Nostra, Bruxelas 

Disponível online em: https://issuu.com/europanostra/docs/chcfe_full-report [consultado a 18/05/2018] 
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 O formato e a introdução da ilustração na escolha da imagem para a capa terão 

sido os aspetos diferenciadores da revista Heritage Conservation in the Middle East 

(2014) dos demais estímulos pesquisados, tendo em conta que tanto o formato quadrado 

quanto a escolha da ilustração apresentar-se-ão como as características menos observa-

das na recolha desenvolvida. Ainda sobre a ilustração reconhecer-se-lhe-ão elementos 

pertencentes ao património arquitetónico do Médio Oriente (observe-se a figura nº.18, 

presente na página 66). Na revista Yell! identificar-se-ia, também, um aspeto incomum 

das restantes publicações: o carácter mutável do desenho do logótipo da marca 

(YELL!). Observar-se-iam mudanças aos níveis das cores e das formas, decisão que 

parecerá relacionar-se com a restante capa. Por exemplo, no terceiro número do quarto 

volume do ano de 2018, poderá afirmar-se que o desenho do logótipo se relacionará 

com o facto de na capa estar presente a imagem fotográfica de uma caneta e, por este 

motivo, os caracteres assumirão formas caligráficas (como se tivessem sido escritas 

manualmente): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 28: Pormenores da revista Yell! (n.º3; vol. 4; 2018) 

Fonte: Augusta University, Georgia 

Disponível online em: https://issuu.com/gruwmst/docs/spring_2018_yell_publication [consultado a 

18/05/2018] 

 

 A imagem fotográfica também aparecerá na capa da obra Repensar o multicultu-

ralismo e o desenvolvimento do Brasil: políticas de ações afirmativas (2009). Neste 

caso, a fotografia será exposta em monocromia (em tons de magenta) e representará a 

figura feminina, acrescentada de ritmo e movimento (observe-se a figura n.º 20, presen-

te na página 67). A monocromia também é o aspeto diferenciador da revista Kultura do 

poznania - kultura do tworzenia / Culture to Meet - Culture to Create (2016), já que 

observar-se-á a escolha constante dos tons de azul (observem-se as imagens das páginas 

da revista na figura nº. 21, na página 68). Para além da rigidez cromática observada a 
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revista publicar-se-ia em sistema bilingue (nas línguas polaca e inglesa) e recorreria a 

imagens fotográficas grande escala de forma recorrente. A revista Rijeka 2020 - Port of 

Diversity Rijeka 2020 - Port of Diversity – Water Work Migrations auxiliar-se-ia das 

imagens fotográficas para representar os conteúdos nela descritos, no entanto, os arran-

jos tipográficas também evidenciar-se-iam pela escala e cor utilizadas quer na capa e 

contracapa como no decorrer da restante edição. Também a revista científica da Univer-

sidade de Cambridge, a Classical Studies (2015), exemplificaria a necessidade do recur-

so imagético como elemento auxiliar à leitura com a inclusão de imagens de arquivo na 

capa do catálogo (observe-se a figura n.º 24, presente na página 71).  

 Sobre outros aspetos referentes a decisões de paginação, evidenciar-se-iam as 

revistas Warsztaty Młodych Edytorów (2013) e a obra Planning Unplanned - Can Art 

Have a Function? (2014). Na publicação polaca Warsztaty Młodych Edytorów, desta-

car-se-á a localização lateral das “notas de rodapé” que esperar-se-iam colocadas na 

margem inferior da página, no entanto localizar-se-ão nas laterais esquerdas e direitas 

das páginas, variando conforme a localização da palavra referenciada no texto:  

 

 

 

Figura n.º 29: Pormenores da revista Warsztaty Młodych Edytorów (2013) 

Fonte: Jagiellonian University's Scientific Circle, Polónia 

Disponível online em: https://issuu.com/kneuj/docs/rabka4web [consultado a 18/06/2018] 

 

   

 Na obra Planning Unplanned - Can Art Have a Function? distinguir-se-iam cin-

co aspetos relativos a escolhas de paginação: a orientação das páginas; a escolha cromá-

tica; a utilização de uma grelha de orientação modular; a localização das “notas de ro-

dapé” e a numeração. A orientação das páginas apresentar-se-á variável. Apesar da ori-

entação vertical observada na capa, a orientação horizontal alterar-se-á como serão 

exemplos as páginas 178 e 179 do livro: 
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Figura n.º 30: Orientações horizontal e vertical na obra Planning Unplanned - Can Art Have a Function? 

Fonte: Barbara Holub and Christine Hohenbüchler, Viena 

Disponível online em: https://issuu.com/barbaraholub/docs/planning_unplanned [consultado a 

24/06/2018] 

 

 A preferência pelas cores azul e preto observar-se-á na maioria das páginas da 

publicação, ocorrendo também ao nível das imagens que, aquando da sua utilização no 

início de cada separador, tomam uma das cores de eleição:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 31: Separadores 01 e 02 na obra Planning Unplanned - Can Art Have a Function? 

Fonte: Barbara Holub and Christine Hohenbüchler, Viena 

Disponível online em: https://issuu.com/barbaraholub/docs/planning_unplanned [consultado a 

24/06/2018] 

 

 A utilização de uma grelha modular rígida situará os conteúdos de forma coeren-

te nas páginas, localizando, neste caso, a “numeração de páginas” no mesmo local e as 

“notas de rodapé” na margem inferior da página do lado direito do corpo de texto em 

toda a publicação. 
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2.3. Construção de cenários 

 

Na construção de cenários e visões traçar-se-ão as possibilidades de trajeto ao 

projeto sob a forma de representações visuais e desta forma ampliar-se-ão o número de 

possibilidades projetuais. Mediante as escolhas criar-se-á o concept design, etapa que 

marcará a passagem do metaprojeto para o projeto final. A construção de cenários che-

gará, então, pela análise dos estímulos observados na etapa de pesquisa blue sky. O pri-

meiro aspeto tido em consideração na maioria da recolha dos estímulos terá sido o logó-

tipo ou desenho da marca. Para a revista científica Mosaico Cultural fará sentido dese-

nhar um símbolo/logótipo que funcione como uma espécie de carimbo pertencente ape-

nas a esta publicação. Para esta tarefa reunir-se-á um conjunto de esboços que terão por 

premissa o seguinte conceito: a ideia de mosaico (elementos que se unem e se comple-

tam). Ainda que de forma abstrata e geométrica, esta união de formas agregará as letras 

iniciais do nome da revista (as letras “M” e “C”) e a estilização de duas páginas. De 

seguida expor-se-ão parte dos esboços realizadas para completar a tarefa: 

 

Figura n.º 32: Esboços para o desenho do logótipo da revista Mosaico Cultural 

Fonte: desenho próprio no software de desenho vetorial Adobe Illustrator 

 

Este logótipo constituir-se-á por duas partes: o símbolo descrito a cima e a des-

crição/nome da revista. A descrição do logótipo - Revista Mosaico Cultural - agrupará 

duas fontes tipográficas: a Arquivo Black Regular e a Lusitana Regular. Ambas as fon-

tes disponibilizar-se-ão para download e utilização gratuitos pelo Google Fonts
18

.  

 

 

 

 

                                                 

18
 Google Fonts, arquivo digital de fontes tipográficas licenciadas para download e utilização 

gratuitos. Fontes tipográficas disponíveis online em: http://fonts.google.com [consultado a 20/08/2018] 
 

símbolo 



81 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 33: Logótipo da revista Mosaico Cultural 

Fonte: desenho próprio no software de desenho vetorial Adobe Illustrator 

 

 A versão principal do logótipo apresentar-se-á na sua versão cromática positiva 

(cor preta a 100%), numa orientação vertical com um alinhamento de texto à esquerda, 

no entanto, aplicar-se-ão noutras orientações e alinhamentos conforme a necessidade. 

Na próxima figura observaremos a reunião das várias possibilidades de logótipo a utili-

zar nas versões cromáticas positivas e negativas: 

 

Figura n.º 34: Versões e orientações do logótipo da revista Mosaico Cultural 

Fonte: desenho próprio no software de desenho vetorial Adobe Illustrator 

 

 Quanto ao formato da publicação propor-se-á o formato standard A4, ou seja, 

210 mm por 297 mm. Esta opção justificar-se-á pela legibilidade regular dos conteúdos 

e pela eventual otimização de custos de impressão. Para além destes motivos, o formato 

descrição 

Lusitana Regular 

Arquivo Black Regular 
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A4 continuará a ser uma opção mais académica, no sentido em que se assemelha mais a 

outras edições científicas. A preocupação pelo custo de produção refletir-se-á, também, 

na escolha cromática na edição desta publicação. Propõe-se que esta revista seja im-

pressa a preto e branco na sua totalidade e que a aplicação de cor ocorra pela utilização 

de papel na cor laranja (cor esta que dará seguimento à opção cromática de capa utiliza-

da noutras publicações editadas pela direção editorial da revista Mosaico Cultural). A 

utilização do tipo de letra Archivo Black também se utilizará no miolo desta publicação 

(para títulos e conteúdos textuais de destaque) em conjunto com a Libre Baskerville
19

 

(para conteúdos textuais mais densos). A Arquivo Black terá sido escolhida pela sua 

robustez visual (condição favorável à leitura dos títulos) e por, segundo informação 

disponibilizada no site Google Fonts, suportar mais de 200 idiomas. Por outro lado, a 

Libre Baskerville será uma fonte otimizada para a utilização em tamanhos de letras me-

nores, conferindo-lhes a legibilidade pretendida. 

 Para este projeto editorial criar-se-á uma grelha de composição que estará prepa-

rada para incluir 5 tipos de páginas: folha de rosto; índice; editorial; artigo e entrevista. 

A grelha será modular e poderá ser dividida em mais partes conforme as necessidades 

de paginação. Nas imagens seguintes observar-se-ão quer a grelha-base quanto as 

exemplificações de colocação dos conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19
 Libre Baskerville, fonte tipográfica de acesso e download gratuitos disponível online. Dispo-

nível online em: https://fonts.google.com/specimen/Libre+Baskerville [consultado a 20-08-2018]. 
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Figura n.º 35: Grelha-base de construção 

Fonte: desenho próprio no software de desenho vetorial Adobe Indesign 

 

 

 

Figura n.º 36: Simulação de página de folha de rosto 

Fonte: desenho próprio no software de desenho vetorial Adobe Indesign 
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Figura n.º 37: Simulação de página de índice 

Fonte: desenho próprio no software de desenho vetorial Adobe Indesign 

 

 

 

Figura n.º 38: Simulação de página de editorial 

Fonte: desenho próprio no software de desenho vetorial Adobe Indesign 
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Figura n.º 39: Simulação de página de artigo 

Fonte: desenho próprio no software de desenho vetorial Adobe Indesign 

 

 

 

Figura n.º 40: Simulação de página de entrevista  

Fonte: desenho próprio no software de desenho vetorial Adobe Indesign 

 

Ao observarem-se as figuras poderá encontrar-se localizações para os diversos 

géneros de conteúdo. Na simulação de folha de rosto configurar-se-ão espaços para as 

seguintes informações: título; direção editorial; conselho editorial; conselho científico; 

informação relativo à periodicidade da edição; informação relativa à revisão e autoria 

do design editorial e impressores. Na simulação de página de índice encontrar-se-ão os 

seguintes tipos de conteúdos: nome do tipo de página; títulos; nome dos autores; pági-

nas pertencentes; palavras-chave e respetivos abstracts. Na exemplificação de página de 

editorial descobrir-se-ão espaços para: nome do tipo de página; títulos; autor(es); corpo 

de texto e numeração de página. Na simulação de página de artigo estabelecer-se-ão 

espaços para: cabeçalho; título; autor(es); texto introdutório; subtítulo; corpo de texto; 

nota de rodapé e numeração de página. Por fim, na exemplificação de página de entre-

vista localizar-se-ão espaços para: cabeçalho; título; autor(es); corpo de texto introdutó-

rio; nota de rodapé; questão; resposta e numeração de página. 

Para o desenho das capas propor-se-á que estas reflitam uma ideia de conjunto. 

Para além dos desenhos deterem apontamentos de cor provenientes da utilização de 

papel colorido, pretender-se-á que o seu conjunto funcione como uma espécie de mo-
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saico na medida em que as suas formas se completem e sugiram uma continuação. Para 

que se compreendam estas opções, observe-se a seguinte imagem: 

Para o desenho das capas propor-se-á que estas reflitam uma ideia de conjunto. 

Para além dos desenhos deterem apontamentos de cor provenientes da utilização de 

papel colorido, pretender-se-á que o seu conjunto funcione como uma espécie de mo-

saico na medida em que as suas formas se complementarão e sugerirão uma continuida-

de. Para que se compreendam estas opções, observe-se a seguinte imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 41: Simulação do conjunto das capas da revista 

Fonte: desenho próprio no software de desenho vetorial Adobe Illustrator 

 

Como apresenta a imagem, as capas funcionarão de forma singular, quando 

apresentadas no conjunto transmitirão uma ideia de conjunto, funcionando também em 

separado. Em termos de conteúdo, as capas incluirão: o logótipo da revista, o título do 

número; os nomes dos autores; o ano, volume e número da edição e os logótipos promo-

tores. Acrescenta-se que cada um destes conteúdos poderá localizar-se em posições di-

ferentes mediante a necessidade da paginação. 
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3. Briefing e contrabriefing 

 

A etapa de desenvolvimento do briefing e contrabriefing ocorreram em simultâ-

neo às pesquisas contextual e blue sky. Em seguida apresenta-se a digitalização do brie-

fing e contrabriefing apresentado inicialmente pela direção editorial da revista Mosaico 

Cultural e reconstruído posteriormente pela análise resultante das pesquisas. Tomou-se 

como estrutura de briefing o exemplo fornecido pelo site Business Victoria
20

 com os 

seguintes tópicos: nome do projeto; nome do responsável de projeto; número de contac-

to e email disponível; data prevista de conclusão e revisão do projeto; nome do produ-

to/serviço/objeto a desenvolver; principais objetivos; público-alvo pretendido; aspetos 

regulamentares; formato de entrega pretendido e anexos. 

 

 

                                                 

20
  O site Business Victoria http://www.business.vic.gov.au é uma publicação online da respon-

sabilidade do Estado Governamental de Victória (Austrália), dirigido pelo Department of Economic De-

velepment, Jobs, Transport and Resources (DEDJTR) que disponibiliza ferramentas necessárias à criação 

e desenvolvimento de negócios [consultado a 7-03-2018].  

http://www.business.vic.gov.au/
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Figuras 44, 45, 46, 47 e 48: Briefing e contrabriefing do projeto da revista Mosaico Cultural 

Fonte: própria 

 

No primeiro ponto, os dados preenchidos remeterão para a identificação do res-

ponsável do projeto que neste caso será Orquídea Ribeiro, elemento pertencente à dire-

ção da revista. Como datas previstas para conclusão de projeto prevê-se que coincida 
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com a data de entrega do projeto nos serviços académicos da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro no dia 26 de outubro de 2018. Antes da referida data ocorrerá um 

momento de revisão que ocorrerá no dia 19 de outubro de 2018, permitindo proceder a 

alterações e refinamentos do projeto editorial da revista. O nome do projeto editorial 

estará predefinido: Revista Mosaico Cultural. O desenho desta marca não estará desen-

volvido até a data o que permitirá desenvolver uma proposta de logótipo que deverá ser 

entregue em formatos específicos. Em relação aos principais objetivos, o briefing e con-

trabrieng definiriam:  

 criação de um modelo de paginação template para uma revista científica 

única, destinada à área das Ciências da Cultura; 

 a função do objeto será estimular a análise, a reflexão e o debate de idei-

as, criando momentos de encontro de reflexões distintas numa mesma es-

trutura articulada; 

 o projeto editorial deverá tomar em conta o baixo custo de produção; 

 o documento de paginação deverá funcionar como uma base de pagina-

ção, possibilitando a paginação de vários números da revista. 

 

Sobre o público-alvo pretendido determinar-se-ia a faixa etária entre os 18 e os 

+65 anos de idade de indivíduos que mantenham alguma ligação académica, profissio-

nal ou não profissional com os Estudos Culturais. Quanto aos aspetos regulamentares 

que poderão afetar o desenvolvimento do projeto de design editorial determinar-se-ia 

que a versão espécimen da revista Mosaico Cultural desconsiderará o conteúdo e as 

autorias de todos os textos e imagens ou ilustrações apresentadas, estão apresentar-se-ão 

apenas como exemplos visuais. No ponto 5. Referente aos formatos de entrega preten-

didos determinar-se-iam os formatos digital e físico. Em formato digital entregar-se-á o 

documento .pdf completo da revista para visualização digital e impressão e o documen-

to .indesign template de paginação da revista. No formato físico esperar-se-á a entrega 

do número espécimen da revista impressa nos parâmetros impressão previstos em proje-

to. Por fim, no último ponto relativo aos anexos, o briefing e contrabriefing disponibili-

zarão um logótipo de utilização obrigatória e textos para a simulação de conteúdos na 

paginação da revista.  
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PARTE III 

Projeto 

 

1. Desenvolvimento do conceito 

 

A revista científica Mosaico Cultural criar-se-á a partir das seguintes palavras-

chave: diversidade e conjunto. Do ponto de vista do design editorial a revista evidencia-

rá as ideias de conjunto e diversidade pela apresentação uma proposta que funcionará 

pelo conjunto e pela unidade. Observe-se a figura n.º 41 que expõe o esboço das capas a 

apresentar e entender-se-á os conceitos utilizados. Na paginação do interior da revista 

destacar-se-á impressão total a preto e branco, permitindo a impressão de um número 

superior de revistas sendo que o custo de produção será menor. Para além desta decisão 

de impressão, a revista manifestará uma preocupação pela organização da informação 

pelo seguimento de conteúdos e pelas regras de paginação incluídas. Sendo que o públi-

co alvo da revista aglomerará uma faixa etária ampla, o seu aspeto pretenderá um com-

promisso entre um estilo mais criativo e uma organização e formatação mais académica. 

 

2. Planeamento de conteúdos 

 

 O projeto de design editorial do número espécimen da revista Mosaico Cultural 

apresentará uma proposta de paginação constituída pelas seguintes páginas mestre: capa 

e contracapa; folhas de rosto; ficha técnica; índice; editorial; introdução; artigo, recen-

são; entrevista; separador de resumos/abstracts: imagem editada e ilustração. Cada blo-

co de texto de texto estará preparado para receber caracteres de diversos idiomas, am-

pliando o número de variantes textuais. De seguida descrever-se-ão por tópicos os espa-

ços de conteúdo que constituem cada página-mestre. 

 Capa: a ilustração; o título do número; o logótipo da revista e o logótipo 

promotor; os nomes dos autores; o ano, o volume e o número da edição. 

 Contracapa: ilustração e logótipo promotor. 

 Folhas de rosto: logótipo da revista Mosaico Cultural; identificação da 

revista. 

 Ficha técnica: título; direção editorial; conselho editorial; conselho cien-

tífico; edição; informação sobre os artigos e as recensões; informação re-
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lativa ao responsável pela revisão, pelo design editorial e pela impressão 

e ISSN (International Standard Serial Number). 

 Índice: títulos; autores; numeração de página; palavras-chave e abstracts. 

 Editorial: nome do separador (antecedendo o texto e no canto superior 

esquerdo da página esquerda); título; nome do autor (antecedendo o texto 

e no canto superior direito da página direita); corpo de texto; numeração 

de página e data de redação. 

 Introdução: nome do separador (antecedendo o corpo de texto e no canto 

superior esquerdo da página esquerda); nome do autor (antecedendo o 

corpo de texto e no canto superior direito da página direita); citação e re-

ferência; corpo de texto; nota de rodapé; numeração de página e biblio-

grafia. 

 Artigo: cabeçalho de identificação do artigo; título do artigo (anteceden-

do o corpo de texto e no canto superior esquerdo da página esquerda); 

nome do autor (antecedendo o corpo de texto e no canto superior direito 

da página direita); citação e referência; subtítulo; corpo de texto; nota de 

rodapé; numeração de página e bibliografia. 

 Recensão: cabeçalho de identificação da recensão; título da recensão (an-

tecedendo o corpo de texto e no canto superior esquerdo da página es-

querda); nome do autor (antecedendo o corpo de texto e no canto superi-

or direito da página direita); citação e referência; subtítulo; corpo de tex-

to; nota de rodapé; numeração de página e bibliografia. 

 Entrevista: cabeçalho de identificação da entrevista; título da entrevista 

(antecedendo o corpo de texto e no canto superior esquerdo da página 

esquerda); nome do autor (antecedendo o corpo de texto e no canto supe-

rior direito da página direita); corpo de texto de introdução; questão; res-

posta e numeração de página. 

 Resumos e abstracts: separador de consulta dedicado apenas aos resu-

mos e abstracts; nome do separador antecedendo o abstract (título; nome 

do autor; palavras-chave; corpo de texto) no canto superior esquerdo da 

página esquerda; identificação do número da revista no canto superior di-

reito da página direita e numeração de página. 
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 Imagens e ilustrações: ocupação de página inteira, antecedendo os arti-

gos/recensões/entrevistas.  

 

3.  Proposta material e tecnológica 

 

Para a criação e desenvolvimento das propostas assinaladas no ponto 2.2 da par-

te II usar-se-ão, para além do recurso ao desenho livre, tecnologias e/ou softwares de 

edição de imagem; de desenho vetorial e de paginação pertencentes à Adobe
21

. Para se 

editarem as imagens que ocuparão as páginas que antecederão os artigos, recensões e 

entrevistas utilizar-se-á o software Adobe Photoshop; para o desenho vetorial a usar na 

criação do logótipo da revista e no desenvolvimento de ilustrações e/ou infografias uti-

lizar-se-á o software Adobe Illustrator e para a paginação da revista e reunião dos con-

teúdos textuais e imagéticos utilizar-se-á o software Adobe Indesign. Em suma, o soft-

ware Adobe Photoshop permitirá editar, recortar e aprimorar imagens; o Adobe Illustra-

tor possibilitará o desenho vetorial do logótipo da revista e o desenho de quaisquer for-

mas decorativas (ilustrações e/infografias); o Adobe Indesign permitirá paginar, ou seja, 

compor conteúdos textuais ou imagéticos e criar páginas mestras, facilitando a inclusão 

dos conteúdos. De acrescentar que serão utilizadas as possibilidades de exportação de 

cada um destes softwares, permitindo a realização das artes finais da revista (passo im-

prescindível para a impressão/produção). Quanto às especificações de impressão, pro-

por-se-á: impressão total a preto e branco; utilização de papel reciclado numa grama-

gem de 120 para o miolo e emprego de cartolina colorida nas capas, excluindo quais-

quer aplicações de efeitos suplementares. 

 

 

 

 

4. Criatividade 

 

A fase da “criatividade”, como refletida no ponto 3.1. - A metodologia projetual de 

Bruno Munari, preverá uma associação entre a organização de conteúdos e a experiên-

                                                 

21 Adobe, companhia americana que desenvolve programas de computador. Softwares disponí-

veis para download em: 

https://www.adobe.com/pt/creativecloud/buy/students.html?promoid=PQ7SQCMS&mv=other [consulta-

do a 20-08-2018]. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
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cia ganha por essa atividade, possibilitando o alargamento do número de soluções que 

terão por objetivo a chegada à solução final. As imagens apresentarão as paginações das 

páginas principais da revista: capa e contracapa; ficha técnica e folha de rosto; índice; 

editorial; introdução; artigo; recensão, entrevista, resumos e abstracts. Em primeiro 

apresentar-se-ão a capa e contracapa incluindo a lombada (elemento central): 

 

 

 

  

A figura acima expõe a versão preparada para impressão da capa e contracapa da 

revista, incluindo as guias de corte do papel situadas nos cantos superiores e inferiores 

da imagem. O desenho da capa encontra-se de acordo com o previsto na fase de cons-

trução de cenários na medida em que estão incluídos como conteúdos: o logótipo da 

revista e instituição; o título da edição; os possíveis nomes de autores e a identificação 

bibliográfica da revista. Também ao nível ilustrativo mantivera-se a ideia das formas 

que reunirão uma espécie de mosaico com os vários números da revista (nos lados da 

frente e do verso). 

A imagem que se segue diz respeito à ficha técnica e à folha de rosto: 
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 Na ficha técnica manteve-se a informação relativa ao título/nome da revista; ao 

conselho editorial e científico; à edição; artigos e recensões; aos responsáveis pela revi-

são, pelo design editorial e pela possível impressão do projeto. Na folha de rosto apenas 

se apresenta o logótipo da revista. As três imagens seguintes expõem o desenho editori-

al das páginas relativas ao índice: 
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 As apresentações dos conteúdos no índice organizam-se por separadores com a 

seguinte ordem: editorial; introdução; artigos; entrevista; recensões e abstracts/resumos. 

Ao nível dos conteúdos de cada separador, não se organizam por nenhum assunto em 

específico, tarefa esta da responsabilidade da direção editorial. Em todos os separadores 

mantém-se o acesso ao número de página e autor(es) correspondentes. A próxima ima-

gem corresponde ao desenho da paginação das páginas relativas ao editorial: 
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 Como prenunciado no ponto relativo à construção de visões e cenários, a as pá-

ginas referentes ao editorial preveem espaços dedicados ao nome do separador; ao títu-

lo; ao nome do autor, ao corpo de texto e à numeração de página. Observe-se, de segui-

da, as páginas referentes à introdução: 
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Neste caso mantêm-se os mesmos espaços para conteúdos das páginas de intro-

dução incluindo áreas para citações e notas de rodapé. Veja-se as imagens referentes à 

paginação de artigos: 
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 No caso dos artigos, para além das zonas indicadas nas páginas do editorial e 

introdução introduziram-se áreas de conteúdos relativas à identificação bibliográfica do 

artigo em específico (margem superior da primeira página do artigo) e os dados biblio-

gráfico eventualmente usados pelo autor. De seguida apresentam-se as paginações tem-

plate relativas à entrevista: 
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 Estas páginas apresentam de forma diferenciada o conteúdo textual relativo à 

entrevista: questões e respostas apresentam-se em colunas de tamanho reduzido; as 

questões com um destaque superior aos textos e respostas em itálico, simbolizando o 

carácter sonoro das entrevistas. Em relação a outros conteúdos textuais como a introdu-

ção à entrevista, por exemplo, mantiveram-se as mesmas edições tipográficas e áreas 

das restantes páginas template. A próxima imagem diz respeito à paginação das recen-

sões: 
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 Tendo em conta o género de conteúdo das recensões, o título de cada uma apre-

senta o nome do autor e nome da obra (em itálico) na qual estas se dedicam. Quanto às 

restantes zonas de conteúdo mantiveram-se as suas edições tipográficas e localizações, 

incluindo apenas uma linha que separa o título e nome do autor da restante exposição 

textual. A imagem que se segue apresenta o separador referente aos resumos/abstracts: 
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Figuras 49 - 63: Criatividade: páginas principais da revista Mosaico Cultural 

Fonte: própria 

 

 

Tivera-se em conta a ótica de utilizador na proposta deste separador. Distinguin-

do-se da restante revista e representando uma pausa acentuada, apresenta e possibilita o 

acesso resumido ao conteúdo geral dos artigos da revista funcionando como uma espé-

cie de anexo. Note-se que os conteúdos textuais se apresentam-se em Lorem Ipsum
22

, 

garantindo o formato espécimen do número, desviando qualquer aspeto autoral. As 

imagens apresentadas foram editadas conforme premeditado na construção de visões 

cenários e a sua autoria está assegurada já que estas são disponibilizadas para uso livre e 

gratuito (como descrito online em: https://www.pexels.com/photo-license/ [consultado a 

05/10/2017]). 

 

5. Experimentação 

 

Como anunciado em pontos metodológicos anteriores, a etapa da experimenta-

ção possibilitará o controlo da evolução do trabalho realizado e uma possível redução 

de custos de produção na medida em que se minimizam os casos de erro. Tendo em 

conta este raciocínio, as paginações desenvolvidas e apresentadas no ponto acima serão 

                                                 

22
 Lorem Impsum, modelo textual utilizado na indústria gráfica para simular texto real. “O uso de Lorem 

Ipsum leva a uma distribuição mais ou menos normal de letras (...) tornando o texto legível”. Disponível 

em: https://pt.lipsum.com [consultado a 05/10/2017]). 
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analisadas com vista à assinalação de erros, possibilidades de alterações e proposta de 

novos conteúdos gráficos. As imagens que se seguem expõem as  principais digitaliza-

ções efetuadas às impressões de teste da revista que assinalam as modificações necessá-

rias ao desenvolvimento do modelo de solução final da revista: 
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Figuras 64 - 70: Experimentação: páginas principais da revista Mosaico Cultural 

Fonte: própria 

 De forma sucinta estabeleceram-se as alterações necessárias ao desenvolvimento 

do modelo de solução final da revista Mosaico Cultural: 

 

 Na capa: retirar nomes dos autores do conselho científico, substitui-los 

por Lorem Ipsum e alterar a medida da largura da lombada para 13 mm; 

 Na ficha técnica: colocar simulacro de ISBN; retirar nomes da direção e 

conselho editorial, do conselho científico, da revisão e da impressão, 

substituindo por Lorem Ipsum; 

 No índice: substituir nomes dos autores dos responsáveis pelo “Editorial” 

e pela “Introdução” por Lorem Ipsum; 



110 

 

 No editorial: substituir nome do autor, substituindo por Lorem Ipsum 

(páginas 11 e 13); adicionar numeração de página na página 13; 

 Na introdução: substituir nome do autor, substituindo por Lorem Ipsum 

(páginas 15, 17 e 19); editar corpo de texto, eliminando o órfão da página 

16; alterar dados bibliográficos na página 19; 

 Nas páginas dos artigos: editar corpo de texto, eliminando os “órfãos” da 

página 22, 35, 42, 44; adicionar conteúdo infográfico (simulacro de uma 

tabela com dados numéricos e percentuais); 

 No separador abstracts/resumos: adicionar vetores decorativos da capa 

nas páginas 114 e 115; 

 Nas imagens/fotografias (páginas 9, 10, 14, 20, 32, 40, 50, 58, 68, 76, 86, 

92, 98, 104, 108): adicionar área de conteúdo para créditos de autoria das 

fotografias. 

 

A próxima etapa considerará as modificações apontadas anteriormente, atualiza-

rá as paginações existentes com vista ao desenho do modelo final da revista. 

 

6. Modelo de solução final 

 

Seguindo os tópicos apresentados no ponto anterior referente à “Experimentação” 

apresentar-se-ão, por via de imagens, as alterações desenvolvidas no documento templa-

te da revista Mosaico Cultural. Na capa retiraram-se os nomes de autores, substituíram-

se por vocábulos em Lorem Ipsum e alterou-se a medida da capa para 13 mm de largura 

dada a grossura observada das páginas na fase de experimentação (observem-se as cha-

madas de atenção a vermelho incluídas na imagem seguinte): 
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Figuras 71: Modelo de solução final: capa e contracapa 

Fonte: própria 

 

Na ficha técnica, adicionou-se uma simulação de número de ISBN e, retiraram-

se os nomes responsáveis pela direção e conselho editorial, pela revisão e impres-

são, substituindo-os por vocábulos em Lorem Ipsum garantindo o carácter de tem-

plate do projeto: 

 

Figuras 72: Modelo de solução final: ficha técnica 

Fonte: própria 

 

Conforme as alterações desenvolvidas na ficha técnica em relação aos nomes de 

autores, garantiu-se que também tenham sido substituídos por Lorem Ipsum no índice 

associando-os aos separadores do “Editorial” e da “Introdução”: 
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Figuras 73: Modelo de solução final: índice 

Fonte: própria 

 

 No separador “Editorial” substituíram-se o nome do autor por vocábulos em 

Lorem Ipsum (nas páginas 11 e 13) e adicionou-se a numeração de página em falta (pá-

gina 13): 

 

       

Figuras 74: Modelo de solução final: editorial 

Fonte: própria 

 

 No separador da “Introdução” também se substituiu o nome do autor por outros 

vocábulos (páginas 15, 17 e 19); eliminou-se o “órfão” observado, editando o corpo de 
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texto (páginas 16) e substituíram-se os dados bibliográficos presentes na página 19 por 

palavras em Lorem Ipsum: 

 

         

Figuras 75: Modelo de solução final: introdução 

Fonte: própria 

 

A presença de “órfãos” no corpo de texto foi extinguida, também, nas páginas 

22, 35, 42 e 44 referentes ao separador dos artigos. Neste separador incluíram-se info-

grafias tomadas como necessárias no ponto anterior (nas páginas 26, 36, 55 e 73). Os 

desenhos das infografias acompanharam-se de suas legendas, conferindo à simulação da 

revista Mosaico Cultural um carácter mais científico já que fará parte das eventuais 

investigações a inclusão de dados estatísticos como argumentos sintéticos. Observe-se 

nas próximas figuras os exemplos de infografias propostas neste modelo de solução 

final: 

 

       

Figuras 76: Modelo de solução final: infografias 

Fonte: própria 
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 Na fase de “experimentação” propôs-se que nas páginas do separador dos resu-

mos/abstracts se incluíssem elementos vetoriais provenientes da capa, esta sugestão 

desenvolveu-se nas páginas 114 e 115: 

 

 

Figuras 77: Modelo de solução final: separador resumos/abstracts 

Fonte: própria 

 

 

A questão dos créditos de autoria nas imagens a utilizar na revista pressuposta na 

fase de “experimentação” desenvolvera-se neste modelo final, incluindo zonas de con-

teúdo referente aos créditos autorais em cada imagem. Observe-se o exemplo da inclu-

são deste género de conteúdo na seguinte figura: 

 

 

Figuras 78: Modelo de solução final: imagens 

Fonte: própria 

 Neste nível de desenvolvimento do projeto considerar-se-á o modelo de solução 

como final. Este estará preparado para a última etapa, a da impressão, ou seja, o ficheiro 
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de paginação e da capa/contracapa exportar-se-ão com as configurações necessárias à 

produção física do objeto: modo CMYK; com qualidade tipográfica e com 5mm de 

sangria, garantindo uma impressão correta e de qualidade. 

 

7. Desenho da solução final 

 

O desenho da solução final da revista Mosaico Cultural está presente no volume 2 

do projeto de dissertação e será apresentado por meio da exposição dos documentos .pdf 

finais para impressão da capa/contracapa e do miolo da revista. Estes documentos de-

monstrarão, de forma visual, o aspeto final do número espécime da revista. Para uma 

observação em pormenor do projeto de design editorial solicita-se o acesso ao objeto 

físico ou a visualização da revista em formato digital. 
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Anexos 
 

Figura 1: Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. / 14 JunFigura 2 1618/ Page 1   

Fonte: The European Library 

Disponível em: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/issue/Courante uyt Italien, Duyts-

landt, &c./1618/6/14 [consultado a 2017-10-18] 

 

 

 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers/issue/3000112998971?title=Courante+uyt+Italien%2C+Duytslandt%2C+%26c.&hp=1&page=1&query=&back=http%253A%252F%252Fwww.theeuropeanlibrary.org%252Ftel4%252Fnewspapers%252Fsearch%253Ftitle%253DCourante%252Buyt%252BItalien%25252C%252BDuytslandt%25252C%252B%252526c.%2526query%253D%2526year%253D%25255B1618%252BTO%252B1618%25255D&year=%5B1618+TO+1618%5D
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Figura 2:  Colunas, módulos, espaços entre colunas e margens no sistema de grelha.  

Fonte: adaptado para formato digital a partir de (Castedo 2005: 40) 

Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/21076 [consultado a 2017-10-13] 
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Figura 3: O sistema aditivo RGB 

Fonte: adaptado para formato digital a partir de (Madeira 2010: 57) 

Disponível em: 

http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/2349/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Mestrado%20AM_F

inal.pdf [consultado a 2017-10-18] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: O sistema subtrativo CMYK 

Fonte: adaptado para formato digital a partir de (Madeira 2010: 57) 

Disponível em: 

http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/2349/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Mestrado%20AM_F

inal.pdf [consultado a 2017-10-18] 
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Figura 5: Trama de impressão 

Fonte: (Collaro 2008: 22) 

Disponível em: https://mauriciojsantos.files.wordpress.com/2014/09/produc3a7c3a3o-grc3a1fica.pdf 

[consultado a 2017-10-18] 
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Figura 6: Digitalização da primeira página do Journal dês Sçavans 

Fonte: Arquivo digital Gallica 

Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56523g/f3.planchecontact [consultado a 24-10-

2017] 
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Figura 7: Digitalização do Philosophical Transaction 

Fonte: Arquivo digital Gallica 

Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56094m/f2.image [consultado a 24-10-2017] 
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Figura 8: A revisão por pares 

Fonte: Research Information Network 

Disponível em: http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Peer-review-guide-screen.pdf [consultado 

a 07-03-2018] 
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Figura 42 e 43: Entrevista enviada  
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Fonte: própria 

 

 1 

Entrevista 

 

Esta entrevista enquadra-se numa investigação no âmbito de um Projeto de 

Mestrado em Ciências da Cultura, realizada no Escola de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Os resultados obtidos serão utilizados 

apenas para fins académicos (projeto de Mestrado). Solicita-se que responda de forma 

espontânea e sincera a todas as questões. 

 

Obrigado pela sua colaboração. 

 

 

Parte I  

 

1. Identificação:  

1.1. Nome:  

1.2. Idade:  

1.3. Habilitações/Formação:  

1.4. Área de investigação:  

1.5. Instituição de ensino:  

1.6. Unidades curriculares que leciona:  

 

 

Parte I I  

 

1. A sua investigação já foi publicada em alguma revista científica? Se sim, partilhe a sua 

experiência desde o contacto com a(s) revista(s) até ao processo de submissão dos seus 

estudos. 

 

2. Considera as revistas científicas ferramentas válidas para a promoção e divulgação da 

investigação científica? Justifique. 
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