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Introdução 
Realizou-se a 28 de Maio deste ano, na ESAD das Caldas da Rainha, o que 
se espera ser o primeiro de um conjunto de encontros sobre o ensino da 
tipografia em Portugal. O evento foi organizado pelos professores Rúben 
Dias, Ricardo Santos e Aprígio Morgado, sob a coordenação do professor 
Paulo Ramalho. 

O convite telefónico estendido pelo Rúben que chegou ao Departamento de 
Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro foi imediatamente aceite por 
nós—afinal de contas, são raras as oportunidades que temos para discutir 
sobre as experiências que fazemos no ensino da Tipografia. Trocámos 
contactos e, a partir deste momento zero, começámos a construir uma 
expectativa que só desapareceu na satisfação, e no merecido recobro do 
fim-de-semana que se seguiu ao encontro. 

À chegada à ESAD.CR, logo pela manhã, fomos recebidos pelo Rúben e 
pelo Ricardo que nos deram a oportunidade de conhecer um pouco mais da 
instituição e do espaço envolvente. Passamos os olhos pela exposição das 
três unidades curriculares (UCs) de tipografia que estava montada e o 
volume e qualidade dos trabalhos apresentados era impressionante—desde 
exercícios de caligrafia, composições e projectos editoriais até desenhos de 
fontes digitais. A manhã e a tarde de apresentações que se seguiram foram 
longas e, apesar das conversas paralelas que se iam gerando na mesa, os 
tópicos apresentados foram abordados e discutidos com grande interesse 
por todos.  

De uma forma geral, ficámos com uma ideia do trabalho e esforço envolvido 
nas instituições um pouco por todo o país—alguns mais generalistas que 
apostam numa formação mais abrangente, outros mais especializados 
afinando as competências numa abordagem mais específica. Percebeu-se 
que trabalhamos em relativa sintonia. Se não por mais nada, só este facto 
ajudou a criar alguns laços entre as pessoas envolvidas neste contexto 
nacional fragmentado. 

No final do dia, aproveitámos as últimas energias para iniciar uma 
discussão aberta a todos que ficou marcada pela indicação de algumas 
boas práticas que devem ser abordadas tanto na disciplina, como no 
quotidiano profissional. Foram discutidas e deixadas pistas de ferramentas 
de ensino adicionais – nomeadamente plataformas digitais – que poderão 
ser úteis para a divulgação e reconhecimento da tipografia em Portugal. 

 

Participantes e Temas apresentados 
As sessões não seguiram uma ordem rígida e dividiram-se nas 
apresentações de Luís Moreira (IPT) “a solo” e, juntamente com Jorge dos 
Reis (FBAUL, IPT), numa segunda apresentação da parte da manhã. Jorge 
dos Reis fechou as sessões da manhã num tom animado. 

As sessões da tarde foram divididas nas apresentações de Olinda Martins e 
Pedro Amado (UA), Joana Lessa (UAlg), Paulo Silva (IADE) e, por fim, 
pelos anfitriões Rúben Dias, Aprígio Morgado e Ricardo Santos (ESAD.CR). 

Imagem 1 – ESAD.CR 

Imagem 2 – Pormenor da Exposição 
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Sessões 
Luís Moreira apresentou as UCs que lecciona no 1º e 2º Ciclos do 
Politécnico de Tomar. De natureza teórica, com três horas semanais 
fornece um forte apoio à natureza transversal do curso que se dedica a três 
vertentes: Design Gráfico, Multimédia e Artes Gráficas. Utiliza o método 
expositivo, apoiado em conteúdos bibliográficos com particular destaque ao 
material por ele desenvolvido, para leccionar as aulas, e que percorre com 
os alunos durante o semestre—apresentou um arquivo de PDFs que 
descrevem uma enorme quantidade de dados sobre fontes e designers.  

Uma peça em particular destaca-se por ser usada como “união” de todo o 
programa—o desdobrável “tipografia: uma cronologia” — apresenta não só 
um sistema de classificação personalizado (variante do Vox/ATypI), mas 
também lista as fontes e os seus criadores desde Jenson (1469) à Vista 
Sans de Dupré (2005) passando pela Morgan de Feliciano (2000), ou 
mesmo a Van Condensed de Ricardo Santos (2004) numa linha temporal 
impressionante. Assim, este desdobrável é a base das discussões que se 
vão desenvolvendo na sala de aula e que abordam assuntos como o 
aparecimento da tecnologia da imprensa, anatomia do tipo, proporções, 
legibilidade e “leiturabilidade”1, e composição. No final esclareceu que, uma 
vez que as aulas assentam na discussão sobre a exposição dos materiais, 
a avaliação é feita por testes. Até porque o número de alunos da 
licenciatura e do mestrado não permitiriam acompanhar individualmente 
tanta matéria. Como complemento, utiliza o email de forma muito frequente 
para se manter em contacto com os alunos e fazer o devido 
acompanhamento e, de forma mais pontual, grupos online como  
o Google Groups. 

A manhã foi encerrada com a apresentação de Jorge dos Reis. Embora não 
tenha trazido um apoio visual, foi uma apresentação recheada de 
experiências e metáforas que agarraram e divertiram a audiência. Na 
FBAUL lecciona uma disciplina prática, que, quase em oposição directa ao 
Luís, assenta num método de estúdio de seis horas semanais para a 
licenciatura. Explicou que o programa está dividido num conjunto de sete 
temas/trabalhos que vão desde o Código ao Crivo Onomástico num 
percurso que é feito do micro para o macro, terminando a disciplina com a 
análise e decomposição de cerca de quarenta tipos intemporais. A carga 
projectual aliada ao ambiente prático de estúdio é um factor de sucesso e 
motivação dos alunos. Ao longo do percurso que tem feito pelo ensino, 
identificou a prática de Letterpress como um conjunto de técnicas 
fundamentais a abordar e a dominar por parte dos alunos para uma 
compreensão mais completa da Tipografia enquanto disciplina e prática. 
Herança do Atelier e Tipografia do Arco que montou, e onde ainda recorre 
com os alunos, sendo um exemplo a tomar em séria consideração. 

No mestrado que lecciona em Tomar, uma optativa, assenta numa 
metodologia teórico-prática de três horas semanais. O programa assenta na 
metáfora de uma mesa com quatro pernas, que sustentam o “tampo” como 
base/espaço de trabalho e de conhecimento do aluno. As quatro pernas 
deste conhecimento são muito parecidas com as do primeiro ciclo. No 
entanto, estão organizadas de forma mais dirigida à micro tipografia. De 
forma a construir um portfólio pessoal, são abordados os temas da 
                                                             
1 Termo original utilizado por Luís Moreira que se relaciona com a facilidade de leitura, do inglês readability 

Imagem 4 – Jorge dos Reis e Luís Moreira 

Imagem 3 – Desdobrável "Tipografia: uma cronologia" 
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Caligrafia, Geometria, Tipografia e por fim a “Inforgrafia”, termo que usa 
para a aplicação dos conhecimentos no suporte Informático (Tipografia 
Modular através da digitalização e composição de letras com objectos no 
Fontlab). A destacar nesta abordagem é o “fundamentalismo” que Reis 
imprime no método Foundational Hand de Edward Johnston, na abordagem 
caligráfica e no ênfase dado ao estudo da caligrafia em Portugal através de 
autores como Barata ou Andrade. 

Da parte da tarde, as sessões iniciaram com a apresentação de Olinda 
Martins e Pedro Amado do Departamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro. 

Partindo de uma contextualização da Licenciatura em Design, foi dada a 
conhecer a relevância da UC de Tipografia no panorama do ensino do 
Design na UA. Sendo uma licenciatura que aborda o design de uma forma 
global, abarcando áreas como a Comunicação, Produto e Multimédia, a 
disciplina de Tipografia aparece aqui essencialmente como uma ferramenta 
de apoio a outras UCs.  

Com uma carga horária reduzida – três horas semanais divididas numa 
hora teórica juntamente com uma hora prática para cada uma das turmas 
que perfazem aproximadamente 60 alunos inscritos — os conteúdos 
programáticos são adaptados de forma a disponibilizar os conhecimentos 
essenciais e motivar os alunos a um estudo posterior mais aprofundado. O 
sucesso desta UC passa essencialmente pelo ritmo intenso de trabalho, 
pelos projectos de curta duração e pela grande motivação incutida  
nos alunos. 

Segundo Olinda Martins, docente da disciplina, é promovido um conceito de 
atelier no espaço da sala de aula, onde os discentes são encorajados a 
pesquisar, analisar, desconstruir e discutir objectos e temáticas ligadas à 
área da Tipografia. Foram apresentados os resultados obtidos em alguns 
dos exercícios desenvolvidos, que se iniciam no estudo da letra – anatomia 
do tipo –, passando para a palavra – espaçamento entre caracteres, reforço 
de conceitos através da composição e reforço do conceito através da 
escolha tipográfica –, terminando na frase e no texto – paginação de  
uma publicação. 

Terminando a apresentação da UA, Pedro Amado falou da sua colaboração 
na UC. À semelhança do ano lectivo anterior, ministrou um workshop sobre 
desenho tipográfico, tendo este exercício arrancado com a conferência de 
Rui Abreu (e sobre o trabalho que o designer desenvolve na área do 
desenho tipográfico). Este “Projecto Tipográfico” começou por introduzir os 
alunos aos conceitos de esquisso manual, passando pelo desenho mais 
rigoroso e estruturação da forma tipográfica e das suas proporções, 
terminando na implementação de uma fonte digital enquanto etapas do 
processo da disciplina de Type Design. O resultado final é uma fonte digital 
pronta a descarregar e instalar no computador. Os resultados da disciplina 
podem ser consultados online no Blog da UC2. Uma prática que a docente 
defende, na medida em que, à semelhança do que outras instituições 
fazem, abrir a disciplina ao público serve para aumentar a visibilidade do 
trabalho efectuado, mas também para fomentar as relações internas e 
externas do Departamento. 

                                                             
2 http://tipografia.blogs.ua.sapo.pt/ 

Imagem 5 – Olinda Martins 

Imagem 6 – Pedro Amado 



RESUMO DO ENCONTRO DE TIPOGRAFIA EM PORTUGAL, ESAD.CR  4/6 
JUNHO DE 2010, OLINDA MARTINS E PEDRO AMADO, V2 

Seguiu-se a apresentação de Joana Lessa da Universidade do Algarve. 
Através de um conjunto de imagens muito simples e claros, num discurso 
calmo e objectivo, apresentou a disciplina de Tipografia 1 e 2 de três horas 
semanais cada, leccionadas no 1º ciclo do Curso de Design. Este curso, 
também generalista na abordagem, aposta na tipografia como uma base ou 
ferramenta que o aluno usa para construir o próprio currículo. A disciplina 
aposta em exercícios muito práticos evidenciando-se duas linhas de força 
das disciplina: 

1. Prazer na experimentação directa da tipografia 
2. Valorização da identidade e da tradição 

 

Na disciplina leccionada, Joana Lessa mostrou exemplos muito 
interessantes da clara aposta destas duas vertentes da disciplina. O prazer 
da manipulação directa e material da tipografia ajuda os alunos a 
explorarem outras técnicas e a não ficarem restringidos a modelos pré- 
-existentes, motivando-os através da prática. A tradição, ou melhor, a 
importância do reconhecimento da tradição e, acima de tudo, a identificação 
de uma identidade nacional tipográfica, é um valor que é explorado através 
das últimas propostas que apresenta no programa. Esta é, pelos vistos, 
uma aposta comum também no mestrado leccionado em Tomar pelo Luís e 
pelo Jorge, e em Aveiro (em anos lectivos anteriores3). 

Paulo Silva apostou numa apresentação mais dinâmica e ilustrada, até 
porque o dia já se alongava e a audiência mostrava claros sinais de 
cansaço. Resumiu brevemente o currículo de seis horas semanais teórico- 
-práticas de Estudos de Tipografia que lecciona no IADE, no mestrado com 
30 alunos. Apresentou projectos absolutamente fora de série e 
refrescantes, no sentido em que difere da abordagem tradicional. Através 
de uma forte ligação às artes plásticas e às respectivas correntes artísticas 
e culturais de diferentes épocas, Paulo apresentou essencialmente dois 
trabalhos—um documentário com aproximadamente 30 minutos e uma 
publicação temática de cariz documental. Tudo fruto do trabalho dos alunos, 
realizados no que denominou de aulas participativas. Paulo divide a turma 
em grupos e atribui temas a investigar. Os alunos procedem à recolha dos 
materiais e, no final, compilam toda a informação numa publicação que 
paginam e imprimem. Assim, estão expostos a um panorama mais 
completo da área do Design e da Arte, desenvolvendo um conjunto global 
de competências de investigação, edição, criação e composição numa 
lógica de Designer enquanto Autor.  

Terminou a sua intervenção mencionando a abordagem que usa nas aulas 
do Workshop de Tipografia da Restart. Aqui, os alunos são introduzidos à 
Anatomia e ao Desenho, que, por falta de tempo, implementam em 
Fonstruct. Ambiciona poder leccionar o Workshop com ferramentas 
profissionais como o Fontlab, mas, de momento, não é possível dadas  
as condicionantes. 

A última sessão foi partilhada pelos três docentes responsáveis pelas três 
UCs de Tipografia leccionadas na ESAD.CR. Todas elas com seis horas 
semanais, leccionadas no primeiro, segundo e quinto semestres do curso, 

                                                             
3 Tal como foi feito em 208-2009 no início do semestre e mais tarde adaptado para Fontstruct. Podem consultar 
exemplos online em http://tipografia.blogs.ua.sapo.pt/8556.html 

Imagem 7 – Joana Lessa (Fotografia de Vítor Quelhas) 

Imagem 8 – Paulo Silva (Fotografia de Vítor Quelhas) 

Imagem 9 – Rúben Dias, Aprígio Morgado e Ricardo 
Santos (Fotografia de Vítor Quelhas) 
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apostam na criação de competências específicas e transversais de uma 
forma muito completa, fruto da comunicação e cumplicidade que foi possível 
observar entre os três docentes. Aliás, o suporte visual que levaram, além 
de extremamente completo, revelou esta unidade. 

As disciplinas de tipografia representam uma aposta muito forte no currículo 
do curso da ESAD.CR e articulam com outras disciplinas como projecto. 
Numa primeira instância, explicou Aprígio Morgado, apostam nas bases 
manuais e caligrafia. Recusando o computador como ferramenta de 
trabalho e apostando apenas no preto e branco tal como os tipógrafos 
clássicos, os alunos aprendem a olhar antes de se viciarem em soluções 
digitais, confrontando a tecnologia com o desenho. 

Numa segunda instância, fazem tratamento, composição e edição. Rúben 
Dias explicou que os alunos, após o desenvolvimento de competências 
criticas, abordam o processo editorial desde a palavra à encadernação do 
livro. Uma das mais invulgares, e talvez das mais interessantes abordagens 
deste processo, é o desenvolvimento de uma identidade visual para uma 
colecção de editora.  

Defendem o Fontstruct como uma primeira ferramenta válida no processo 
de ensino, mas, tal como pudemos confirmar pelos muitos trabalhos 
expostos na exposição, elegeram o Fontlab como ferramenta de trabalho 
mais adequada para a UC Tipografia 3, onde os alunos são desafiados a 
criarem um tipo de letra individualmente. Após um longo processo de 
recolha e de aperfeiçoamento de desenho e sistematização das formas, 
desenvolvem uma fonte digital, chegando em alguns casos a desenvolver 
famílias digitais completas com caracteres especiais. Eram inúmeros os 
tipos Display e de Texto que Ricardo mostrou e cujos espécimes se podiam 
ver na exposição. 

Síntese das apresentações 
De uma forma geral pudemos observar duas tendências presentes  
neste encontro: 

1. Cursos de natureza mais específica, apostando na tipografia como 
base curricular; 

2. Cursos de natureza mais abrangente, cujo papel da tipografia no 
currículo é de ferramenta de apoio a disciplinas como projecto; 

 
Lisboa e as Caldas enquadram-se mais na primeira, enquanto Aveiro, 
Tomar e Algarve se enquadram mais na segunda. Ambas as abordagens 
têm as suas vantagens e desvantagens, mas o que pudemos observar foi a 
permanente procura de estratégias, que permitem oferecer um ensino 
tipográfico direccionado às especificidades dos cursos, mantendo os 
padrões de qualidade exigidos. 

Na discussão final foram abordados vários assuntos, entre os quais a 
redução da importância curricular da Tipografia no curso, como resultado do 
Processo de Bolonha. Em si, não é um problema, mas aliado à falta de 
motivação dos alunos, turmas cada vez maiores e o aumento e dispersão 
de tarefas dos docentes resultam num ensino menos acompanhado. Foram 
apontadas algumas estratégias que, tal como Paulo Silva referiu na sua 
apresentação, podem passar por colocar a investigação de natureza mais 
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teórica nas mãos dos próprios alunos, libertando o docente para fazer um 
acompanhamento mais próximo da prática.  

Questões como o estudo da tipografia noutros contextos, que não o Design 
de Comunicação, foram também referenciadas como uma potencial lacuna 
no ensino tipográfico actual. A vulgarização de outros meios de 
comunicação – sejam eles multimédia ou tridimensionais – tornam 
premente incluir estes temas nos currículos programáticos. 

Na audiência estiveram presentes ainda os professores Vítor Quelhas (IPP) 
e Teresa Cabral (FA-UTL), que, juntamente com alguns alunos proveniente 
de várias instituições, ajudaram promover a discussão final. 

 

Conclusões e desafios para o futuro 
Em tom de conclusão, ficaram algumas recomendações como dar mais 
importância às fontes e designers portugueses tanto no estudo e 
investigação dos alunos, como no uso dos tipos. Até à data designers como 
Dino dos Santos, ou Ricardo Santos têm respondido às solicitações dos 
alunos—esta relação pode ser benéfica para todos, desde que se cultive 
uma ética de trabalho realista. Isto é, fomentar o uso das fontes no âmbito 
académico e explorando o universo de criação nacional ao máximo. Em 
última análise, acaba por estimular a divulgação e a compra assim que o 
contexto do trabalho mudar, especialmente para um contexto profissional.  
Por último, a atribuição dos créditos e identificação dos autores, bem como 
a variedade no uso de fontes legais no nossos próprios materiais lectivos 
também ajuda a estabelecer um bom exemplo. 

No final da discussão foi sugerida uma proposta de continuação destes 
encontros. Ficou marcado para Novembro na UAlg sob o tema 
“Nomenclatura Tipográfica”.  Aproveitamos para relançar aqui o desafio—
agendar um encontro anual nacional seguido de uma reunião de trabalho 
(algumas semanas depois). 

O primeiro serve para trazer as pessoas e apresentar as discussões tal 
como foi feito. Se possível dar a conhecer as opiniões de profissionais  
e alunos. 

Num segundo encontro, podemos reunir os principais intervenientes de 
forma mais informal, para conviver, trocar impressões, avaliar e preparar os 
encontros seguintes. Estes encontros futuros podem e devem ser definidos 
tematicamente e, a selecção e preparação fica a cargo da equipa anfitriã do 
evento a realizar. 

 


