
UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE BELAS-ARTES

 

DESENHAR PALAVRAS E FALAR IMAGENS

Apêndice

Ana Rita Reis Rocha

Trabalho do Projeto 
Mestrado em Desenho

2014

 





UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE BELAS-ARTES

 

DESENHAR PALAVRAS E FALAR IMAGENS

Apêndice

Ana Rita Reis Rocha
Orientado pela Orientada pelo Prof(a). Doutor(a) Margarida Calado

Trabalho do Projeto 
Mestrado em Desenho

2014

 





5

1  Conjunto de 25 ilustrações pictóricas referentes a narrativa, Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll
 2 Fig.1 “...ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de 
coelho...”, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014 
3 Fig.2 “...caiu sobre uma pilha de gravetos e folhas secas e a queda acabou.”, Alice no País das Maravilhas, 
desenho de autor, 2014
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 4 Fig.3 “Alice encontrou uma cortina (...) e atrás dela existia uma pequena porta ...”, Alice no País das 
Maravilhas, desenho de autor, 2014
 5 Fig.4 “encontrou uma pequena garrafa e amarrada ao redor do gargalo estava uma  etiqueta com as 
palavras «BEBA-ME» (...) “Que sensação estranha “, disse Alice. “Eu devo estar encolhendo...”, Alice no 
País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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4
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6  Fig.5 “encontrou um pequeno bolo, no qual a palavra «COMA-ME» (...) “Agora eu estou esticando (...). 
Adeus meus pezinhos!” , Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
 7 Fig.6 “Mas logo percebeu que estava no lago de lágrimas que derramara (...) ouviu algo chapinhando no 
lago um pouco mais adiante e nadou (...) era apenas um rato,...” Alice no País das Maravilhas, desenho de 
autor, 2014
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 8 Fig.7 “Eles sentaram-se então em círculo, com o Rato no meio.”, Alice no País das Maravilhas, desenho 
de autor, 2014
 9 Fig.8 “Nós gostariamos que você aceitasse esse elegante dedal.”, Alice no País das Maravilhas, desenho de 
autor, 2014
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8
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10  Fig.9 “Alice continuava a crescer e, como último recurso, ela colocou um braço para fora da janela.”, 
Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014 
 11 Fig.10 “um enorme cachorrinho que olhava para ela.”, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 
2014
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10
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 12 Fig.11“Ela esticou-se na ponta dos dedos e olhou sobre a margem do cogumelo, seus olhos imediatamente 
avistaram uma enorme lagarta azul”, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
 13  Fig.12 “a menina esticou seus braços o mais que pôde em torno do cogumelo e cortou um pedaço da 
borda com cada mão”, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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14  Fig.13 “Alice tentou levar a cabeça até elas (mãos) e descobriu com alegria que o seu pescoço podia 
tombar facilmente em qualquer direção, como se fosse uma serpente.”, Alice no País das Maravilhas, desenho 
de autor, 2014
 15 Fig.14 “A porta dava directamente para uma grande cozinha (...) a Duquesa estava sentada (...) embalando 
um bebé.”, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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16    Fig.15“ Gato de Cheshire sentado sobre o ramo de uma árvore a pouca distância. O Gato apenas 
sorriu quando viu a Alice...”, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014 
 17 Fig. 16“Havia uma mesa arrumada(...) a Lebre de Março e o Chapeleiro estavam tomando chá.”, Alice 
no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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18 Fig.17 “Uma vez mais ela encontrou-se naquela sala (...) começou por apanhar a pequena chave 
dourada, depois abriu a porta...”, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
19  Fig.18 “Uma grande roseira imperava na entrada do jardim: as rosas que nela cresciam eram brancas, 
mas havia três jardineiros que se ocupavam em pintá-las de vermelho.”, Alice no País das Maravilhas, desenho 
de autor, 2014
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20 Fig.19 “Meu nome é Alice. às suas ordens Majestade. disse Alice bem educadamente.”, Alice no País das 
Maravilhas, desenho de autor, 2014
21  Fig.20 “Alice pensou que ela nunca em sua vida vira um campo de críquete tão curioso (...) as bolas de 
críquete eram ouriços vivos e os tacos eram flamingos também vivos.”, Alice no País das Maravilhas, desenho 
de autor, 2014

21

20
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22 Fig. 21“havia uma discussão entre o carrasco, o Rei e a Rainha, todos falando ao mesmo tempo...”, Alice 
no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
23 Fig.22 “O Grifo sentou-se e esfregou os olhos (...) a Falsa Tartaruga ao longe, sentada triste e solitária 
sobre a pequena saliência de uma pedra.”, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014

23

22
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24 Fig.23 “Valete estava parado na frente deles, acorrentado (...)A primeira testemunha era o Chapeleiro (...) 
A Rainha de Copas fez algumas tortas, Em um dia de Verão: O Valete de Copas roubou todas elas e levou 
embora sem hesitação””, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
25 Fig.24 “Nesse instante todo o baralho voou no ar, começando depois a cair sobre Alice.”, Alice no País 
das Maravilhas, desenho de autor, 2014

25

24
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26   Fig.25 “A menina achou-se então deitada no barranco com a cabeça no colo da irmã, que gentilmente 
afastava algumas folhas secas que tinham caído da árvore.”, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 
2014 
27 Fig. 26 Estudo para a personagem Alice, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014

27

26
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Esboços e Estudos

Conjunto de esboços para a realização dos pictogramas, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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Conjunto de esboços para a realização dos pictogramas, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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Conjunto de esboços para a realização dos pictogramas, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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Conjunto de esboços para a realização dos pictogramas, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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Conjunto de esboços para a realização dos pictogramas, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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1  Conjunto de 25 ilustrações pictóricas referentes a narrativa, Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll
 2 “...ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho...” 
3 “...caiu sobre uma pilha de gravetos e folhas secas e a queda acabou.”

2

2

Conjunto de esboços para a realização dos pictogramas, estudo da Rainha e Copas e do Gato de Cheshire 
Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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1  Conjunto de 25 ilustrações pictóricas referentes a narrativa, Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll
 2 “...ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho...” 
3 “...caiu sobre uma pilha de gravetos e folhas secas e a queda acabou.”

2

2

Conjunto de esboços para a realização dos pictogramas, estudo de poses e melhoramento da figura da 
Alice, Alice no País das Maravilhas, desenho de autor, 2014
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28  Inquérito feito a um grupo de pessoas sobre o reconhecimentos dos pictogramas realizados para a 
narrativa, Alice no País das Maravilhas. Optamos por apresentar somente as questões referidas no trabalho 
teórico com as respostas em paralelo de modo a facilitar a compreensão do mesmo. Para mais informações 
e detalhes alargados sobre o questionário e respostas consultar o Apêndice Digital que contém o inquérito 
na integra. 

Inquérito e respostas 28
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2

Este quadro foi realizado a partir da extrapolação de dados referentes ao reconhecimento da figura e 
respectiva associação ou não, com a personagem Alice ou outras.



35
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O Desenho e a Comunicação Visual- Signos, Ícones e
Pictogramas
Este inquérito é anónimo e voluntário e foi elaborado para o apoio à realização de uma pesquisa 
para uma dissertação de Mestrado sobre " O Desenho e a Comunicação Visual- Signos, Ícones e 
Pictogramas. Peço o máximo de atenção às questões e às imagens. Agradeço desde já a sua 
colaboração.

*Obrigatório

1. Idade *

2. Sexo *
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

3. Grau de Escolaridade *
Marcar apenas uma oval.

 9.º ano

 12º. ano

 Licenciatura

 Bacharelato

 Pós-Graduação

 Mestrado

 Doutoramento

4. Profissão *

Ilustração de uma Narrativa com recurso a ilustrações
iconográficas.
As imagens que se seguem foram realizadas para parte prática da dissertação de Mestrado. Peço 
que tenham atenção às respostas dadas pois é muito importante uma avaliação correcta. Obrigado.
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5. Reconhece a figura acima apresentada? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

6. Se sim, refira o nome ou algo identificativo?
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7. Inserida a personagem num contexto, reconhece a personagem? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

O reconhecimento é feito pelo meio de traços pré-existentes e
"certos traços de reconhecimento do objecto devem
absolutamente reproduzir-se para se poder reconhecer o
próprio objecto.” (Eco, 1977)
"Para o reconhecimento de algo como um ícone, é necessário que culturalmente existam 
fundamentações que apoiem esse reconhecimento, tal como os “traços de reconhecimento” pois não 
se apelida de signo icónico um objecto desconhecido." (Eco, 1977)

8. Com base na lista de referências acima apresentada, consegue associar a IMAGEM 1 a
elas? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

Análise do Projecto
As imagens apresentadas correspondem ao projecto prático de Mestrado em Desenho, cujo tema da 
dissertação é sobre Desenho e Signos. 
São ilustrações icónicas que narram a história “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carroll. O 
objectivo deste trabalho é por meio do desenho desenvolver um reconhecimento visual dos objectos, 
para tal, e inspirada na história de Lewis Carroll, conhecida de muitos, criei uma série de ilustrações 
que narram visualmente os acontecimentos.
Ao longo das perguntas seguintes são apresentadas citações que ajudam a identificar a "cena" na 
história. O objectivo deste questionário é perceber o grau de reconhecimento das ilustrações e se foi 
um trabalho bem sucedido na área da leitura visual e da construção icónica.
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Para melhor poder responder apresento-lhe a opinião de vários autores sobre o conceito de ícone e 
signo.

“um ícone não é um signo que se assemelha ao próprio objecto porque o reproduz, mas é antes um 
signo baseado em modalidades particulares de produção" (Eco, 1977)

"o único modo de comunicar directamente uma ideia é por meio de um ícone" (Peirce, 1931-35)

Peço o máximo de atenção na leitura das questões e na resposta apresentada, a importância em 
obter dados correctos é importante para a análise a realizar na dissertação.

Agradeço desde já a disponibilidade para responder a este questionário.

9. Conhece a história? *
Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll
Marcar tudo o que for aplicável.

 Li o texto original "Alice no País das Maravilhas" de Lewis Carroll.

 Vi em filme, séries ou animação

 Conheço referências e partes da história mas não a sua totalidade.

 Não conheço

Conj. 1
"Ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de 
coelho..." (img1) 

 "Alice não teve um momento sequer para pensar antes de já se encontrar caindo no que parecia ser 
bastante fundo (...) caiu sobre uma pilha de gravetos e folhas secas e a queda acabou." (img2)  

"Encontrou uma cortina que não havia percebido antes e atrás da dela existia uma pequena porta." 
(img3)
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10. Identificação e Reconhecimento *
Faça uma avaliação geral ao conjunto das três ilustrações, respondendo da forma que mais se
aproxima do seu reconhecimento, por exemplo se identificou apenas uma das ilustrações na
História responda "Com dificuldade", Se reconheceu duas, ou mais responda "Sim".
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Com dificuldade Sim

Identificou a ilustração na História
Identificou a ilustração sem
recorrer à citação
Relaciona a ilustração com o
citação transcrita
A presença de elementos
simbólicos ajuda na leitura integral
da imagem

11. Identificou mais alguma personagem, além da Alice sem recorrer à citação? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

12. Refira que outra (s) personagem identificou
sem recorrer à citação?

13. Análise do estilo gráfico e da cor *
Este trabalho foi realizado segundo as definições de ícone com um cunho pessoal no estilo, e
pretende avaliar-se se o estilo de desenho se adequa ao entendimento da mensagem ou se pelo
contrário confunde.
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim, mas com dificuldade Sim, facilmente

O estilo gráfico é apelativo
Reconhece as figuras
A figura humana é perceptivel
A acção desempenhada pelas
figuras é perceptível
O estilo gráfico da figura humana
adequa-se à história
Reconhece a(s) figura(s)
animal(ais)
Concorda que a cor ajuda na
leitura da imagem
Concorda que a cor ajuda no
reconhecimento das personagens

14. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 1 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade
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15. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 2 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

16. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 3 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

Conj. 2
"encontrou uma pequena garrafa e amarrada ao redor do gargalo estava um etiqueta com as palavras 
«BEBA-ME» (...) "Que sensação estranha ", disse Alice. "Eu devo estar encolhendo como um 
telescópio!." (img 4)

"caixa de vidro que jazia sob a mesa: ela abriu-a e encontrou um pequeno bolo, no qual a palavra 
«COMA-ME» (...) "Agora eu estou esticando (...). Adeus meus pezinhos!" (img 5)

"Mas logo percebeu que estava no lago de lágrimas que derramara quando estava com dois metros e 
meio de altura (...) ouviu algo chapinhando no lago um pouco mais adiante e nadou (...) era apenas 
um rato, que tinha escorregado... " (img 6)
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17. Identificação e Reconhecimento *
Faça uma avaliação geral ao conjunto das três ilustrações, respondendo da forma que mais se
aproxima do seu reconhecimento, por exemplo se identificou apenas uma das ilustrações na
História responda "Com dificuldade", Se reconheceu duas, ou mais responda "Sim".
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Com dificuldade Sim

Identificou a ilustração na História
Identificou a ilustração sem
recorrer à citação
Relaciona a ilustração com o
citação transcrita

A presença de elementos
simbólicos ajuda na leitura integral
da imagem

18. Análise do estilo gráfico e da cor *
Este trabalho foi realizado segundo as definições de icone com um cunho pessoal no estilo, e
pretende avaliar-se se o estilo de desenho se adequa ao entendimento da mensagem ou se pelo
contrário confunde.
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim, mas com dificuldade Sim, facilmente

O estilo gráfico é apelativo
Reconhece ambas as figuras
A figura humana é perceptivel
A acção desempenhada pelas
figuras é perceptível
O estilo gráfico da figura humana
adequa-se à história
Reconhece a(s) figura(s)
animal(ais)
Concorda que a cor ajuda na
leitura da imagem
Concorda que a cor ajuda no
reconhecimento das personagens

19. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 4 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

20. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 5 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade
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21. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 6 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

Conj. 3
"Eles sentaram-se então em circulo, com o Rato no meio." img7)

"Nós gostariamos que você aceitasse esse elegante dedal." (img8)

"Alice continuava a crescer e, como último recurso, ela colocou um braço para fora da janela." 
(img9l)

22. Identificação e Reconhecimento *
Faça uma avaliação geral ao conjunto das três ilustrações, respondendo da forma que mais se
aproxima do seu reconhecimento, por exemplo se identificou apenas uma das ilustrações na
História responda "Com dificuldade", Se reconheceu duas, ou mais responda "Sim".
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Com dificuldade Sim

Identificou a ilustração na História
Identificou a ilustração sem
recorrer à citação
Relaciona a ilustração com o
citação transcrita
A presença de elementos
simbólicos ajuda na leitura integral
da imagem
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23. Análise do estilo gráfico e da cor *
Este trabalho foi realizado segundo as definições de icone com um cunho pessoal no estilo, e
pretende avaliar-se se o estilo de desenho se adequa ao entendimento da mensagem ou se pelo
contrário confunde.
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim, mas com dificuldade Sim, facilmente

O estilo gráfico é apelativo
Reconhece ambas as figuras
A figura humana é perceptivel

A acção desempenhada pelas
figuras é perceptível
O estilo gráfico da figura humana
adequa-se à história
Reconhece a(s) figura(s)
animal(ais)
Concorda que a cor ajuda na
leitura da imagem
Concorda que a cor ajuda no
reconhecimento das personagens

24. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 7 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

25. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 8 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

26. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 9 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

Conj.4
"um enorme cachorrinho que olhava para ela." (img 10)

"Ela esticou-se na ponta dos dedos e olhou sobre a margem do cogumelo, seus olhos imediatamente  
avistaram uma enorme lagarta azul" (img 11)

"a menina esticou seus braços o mais que pôde em torno do cogumelo e cortou um pedaço da borda 
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com cada mão" (img 12)

27. Identificação e Reconhecimento *
Faça uma avaliação geral ao conjunto das três ilustrações, respondendo da forma que mais se
aproxima do seu reconhecimento, por exemplo se identificou apenas uma das ilustrações na
História responda "Com dificuldade", Se reconheceu duas, ou mais responda "Sim".
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Com dificuldade Sim

Identificou a ilustração na História
Identificou a ilustração sem
recorrer à citação
Relaciona a ilustração com o
citação transcrita
A presença de elementos
simbólicos ajuda na leitura integral
da imagem

28. Identificou mais alguma personagem, além da Alice sem recorrer à citação? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

29. Refira que outra (s) personagem identificou
sem recorrer à citação?
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30. Análise do estilo gráfico e da cor *
Este trabalho foi realizado segundo as definições de icone com um cunho pessoal no estilo, e
pretende avaliar-se se o estilo de desenho se adequa ao entendimento da mensagem ou se pelo
contrário confunde.
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim, mas com dificuldade Sim, facilmente

O estilo gráfico é apelativo
Reconhece ambas as figuras
A figura humana é perceptivel
A acção desempenhada pelas
figuras é perceptível
O estilo gráfico da figura humana
adequa-se à história

Reconhece a(s) figura(s)
animal(ais)
Concorda que a cor ajuda na
leitura da imagem
Concorda que a cor ajuda no
reconhecimento das personagens

31. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 10 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

32. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 11 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

33. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 12 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

Conj. 5
"Alice tentou levar a cabeça até elas (mãos) e descobriu com alegria que o seu pescoço podia 
tombar facilmente em qualquer direção, como se fosse uma serpente."  (img 13)

"A porta dava directamente oara uma grande cozinha...a Duquesa estava sentada num tamborete de 
três pernas bem no meio, embalando um bebé."  (img 14)
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" Gato de Cheshire sentado sobre o ramo de uma árvore a pouca distância. O Gato apenas sorriu 
quando viu a Alice..." (img 15)

34. Identificação e Reconhecimento *
Faça uma avaliação geral ao conjunto das três ilustrações, respondendo da forma que mais se
aproxima do seu reconhecimento, por exemplo se identificou apenas uma das ilustrações na
História responda "Com dificuldade", Se reconheceu duas, ou mais responda "Sim".
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Com dificuldade Sim

Identificou a ilustração na História
Identificou a ilustração sem
recorrer à citação
Relaciona a ilustração com o
citação transcrita
A presença de elementos
simbólicos ajuda na leitura integral
da imagem

35. Identificou mais alguma personagem, além da Alice sem recorrer à citação? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

36. Refira que outra (s) personagem identificou
sem recorrer à citação?
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37. Análise do estilo gráfico e da cor *
Este trabalho foi realizado segundo as definições de icone com um cunho pessoal no estilo, e
pretende avaliar-se se o estilo de desenho se adequa ao entendimento da mensagem ou se pelo
contrário confunde.
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim, mas com dificuldade Sim, facilmente

O estilo gráfico é apelativo
Reconhece ambas as figuras
A figura humana é perceptivel
A acção desempenhada pelas
figuras é perceptível
O estilo gráfico da figura humana
adequa-se à história

Reconhece a(s) figura(s)
animal(ais)
Concorda que a cor ajuda na
leitura da imagem
Concorda que a cor ajuda no
reconhecimento das personagens

38. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 13 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

39. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 14 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

40. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 15 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

Conj. 6
"Havia uma mesa arrumada embaixo de uma árvore em frente à casa, e a Lebre de Março e o 
Chapeleiro estavam tomando chá; um Leirão estava sentado entre os dois." (img 16l) 

"Uma vez mais ela encontrou-se naquela sala (...) começou por apanhar a pequena chave dourada, 
depois abriu a porta..." (img 17)
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"Uma grande roseira imperava na entrada do jardim: as rosas que nela cresciam eram brancas, mas 
havia três jardineiros que se ocupavam em pintá-las de vermelho." (img 18)

41. Identificação e Reconhecimento *
Faça uma avaliação geral ao conjunto das três ilustrações, respondendo da forma que mais se
aproxima do seu reconhecimento, por exemplo se identificou apenas uma das ilustrações na
História responda "Com dificuldade", Se reconheceu duas, ou mais responda "Sim".
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Com dificuldade Sim

Identificou a ilustração na História
Identificou a ilustração sem
recorrer à citação
Relaciona a ilustração com o
citação transcrita
A presença de elementos
simbólicos ajuda na leitura integral
da imagem

42. Identificou mais alguma personagem, além da Alice sem recorrer à citação? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

43. Refira que outra (s) personagem identificou
sem recorrer à citação?
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44. Análise do estilo gráfico e da cor *
Este trabalho foi realizado segundo as definições de icone com um cunho pessoal no estilo, e
pretende avaliar-se se o estilo de desenho se adequa ao entendimento da mensagem ou se pelo
contrário confunde.
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim, mas com dificuldade Sim, facilmente

O estilo gráfico é apelativo
Reconhece ambas as figuras
A figura humana é perceptivel
A acção desempenhada pelas
figuras é perceptível
O estilo gráfico da figura humana
adequa-se à história

Reconhece a(s) figura(s)
animal(ais)
Concorda que a cor ajuda na
leitura da imagem
Concorda que a cor ajuda no
reconhecimento das personagens

45. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 16 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

46. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 17 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

47. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 18 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

Conj. 7
"Meu nome é Alice. às suas ordens Majestade. disse Alice bem educadamente." (img 19)

"Alice pensou que ela nunca em sua vida vira um campo de críquete tão curioso: ele era todo cheio 
de saliências e sulcos, as bolas de críquete eram ouriços vivos e os tacos eram flamingos também 
vivos." (img 20)



20/10/2014 Desenho e a Comunicação Visual - Formulários do Google

https://docs.google.com/forms/d/1DdASavMjwiHt-bqzR1A7SODT0EkJiCl7zPdPhHgU_XM/edit 16/25

"havia uma discução entre o carrasco, o Rei e a Rainha, todos falando ao mesmo tempo..." (img 21)

48. Identificação e Reconhecimento *
Faça uma avaliação geral ao conjunto das três ilustrações, respondendo da forma que mais se
aproxima do seu reconhecimento, por exemplo se identificou apenas uma das ilustrações na
História responda "Com dificuldade", Se reconheceu duas, ou mais responda "Sim".
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Com dificuldade Sim

Identificou a ilustração na História
Identificou a ilustração sem
recorrer à citação
Relaciona a ilustração com o
citação transcrita
A presença de elementos
simbólicos ajuda na leitura integral
da imagem

49. Identificou mais alguma personagem, além da Alice sem recorrer à citação? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

50. Refira que outra (s) personagem identificou
sem recorrer à citação?
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51. Análise do estilo gráfico e da cor *
Este trabalho foi realizado segundo as definições de icone com um cunho pessoal no estilo, e
pretende avaliar-se se o estilo de desenho se adequa ao entendimento da mensagem ou se pelo
contrário confunde.
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim, mas com dificuldade Sim, facilmente

O estilo gráfico é apelativo
Reconhece ambas as figuras
A figura humana é perceptivel
A acção desempenhada pelas
figuras é perceptível
O estilo gráfico da figura humana
adequa-se à história

Reconhece a(s) figura(s)
animal(ais)
Concorda que a cor ajuda na
leitura da imagem
Concorda que a cor ajuda no
reconhecimento das personagens

52. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 19 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

53. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 20 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

54. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 21 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

Conj. 7
"O Grifo sentou-se e esfregou os olhos (...) a Falsa Tartaruga ao longe, sentada triste e solitária 
sobre a pequena saliência de uma pedra." (img 22)

" (Capitulo Quem roubou as tortes / O depoimento de Alice)  O rei e a rainha estavam sentados (...) o 
Valete estava parado na frente deles, acorrentado (...)A primeira testemunha era o Chapeleiro (...) A 
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Rainha de Copas fez algumas tortas, Em um dia de Verão: O Valete de Copas roubou todas elas e 
levou embora sem hesitação" " (img 23)

55. Identificação e Reconhecimento *
Faça uma avaliação geral ao conjunto das três ilustrações, respondendo da forma que mais se
aproxima do seu reconhecimento, por exemplo se identificou apenas uma das ilustrações na
História responda "Com dificuldade", Se reconheceu duas, ou mais responda "Sim".
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Com dificuldade Sim

Identificou a ilustração na História
Identificou a ilustração sem
recorrer à citação
Relaciona a ilustração com o
citação transcrita
A presença de elementos
simbólicos ajuda na leitura integral
da imagem

56. Análise do estilo gráfico e da cor *
Este trabalho foi realizado segundo as definições de icone com um cunho pessoal no estilo, e
pretende avaliar-se se o estilo de desenho se adequa ao entendimento da mensagem ou se pelo
contrário confunde.
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim, mas com dificuldade Sim, facilmente

O estilo gráfico é apelativo
Reconhece ambas as figuras
A figura humana é perceptivel
A acção desempenhada pelas
figuras é perceptível
O estilo gráfico da figura humana
adequa-se à história
Reconhece a(s) figura(s)
animal(ais)
Concorda que a cor ajuda na
leitura da imagem
Concorda que a cor ajuda no
reconhecimento das personagens
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57. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 22 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

58. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 23 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

Conj. 8
"Nesse instante todo o baralho voou no ar,começando depois a cair sobre Alice." (img 24)

"A menina achou-se então deitada no barranco com a cabeça no colo da irmã, que gentilmente 
afastava algumas folhas secas que tinham caído da árvore." (img 25)

59. Identificação e Reconhecimento *
Faça uma avaliação geral ao conjunto das três ilustrações, respondendo da forma que mais se
aproxima do seu reconhecimento, por exemplo se identificou apenas uma das ilustrações na
História responda "Com dificuldade", Se reconheceu duas, ou mais responda "Sim".
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Com dificuldade Sim

Identificou a ilustração na História
Identificou a ilustração sem
recorrer à citação
Relaciona a ilustração com o
citação transcrita
A presença de elementos
simbólicos ajuda na leitura integral
da imagem



20/10/2014 Desenho e a Comunicação Visual - Formulários do Google

https://docs.google.com/forms/d/1DdASavMjwiHt-bqzR1A7SODT0EkJiCl7zPdPhHgU_XM/edit 20/25

60. Análise do estilo gráfico e da cor *
Este trabalho foi realizado segundo as definições de icone com um cunho pessoal no estilo, e
pretende avaliar-se se o estilo de desenho se adequa ao entendimento da mensagem ou se pelo
contrário confunde.
Marcar apenas uma oval por linha.

Não Sim, mas com dificuldade Sim, facilmente

O estilo gráfico é apelativo
Reconhece ambas as figuras
A figura humana é perceptivel
A acção desempenhada pelas
figuras é perceptível
O estilo gráfico da figura humana
adequa-se à história
Reconhece a(s) figura(s)
animal(ais)
Concorda que a cor ajuda na
leitura da imagem
Concorda que a cor ajuda no
reconhecimento das personagens

61. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 24 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

62. Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 25 *
1- Muito dificil de reconhecer ; 2- Reconheci com alguma dificuldade ; 3- Reconheci com
facilidade
Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Muito dificil de reconhecer Reconheci com facilidade

Análise Global
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63. Achou interessante este tipo de ilustração? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim, interessante e diferente

 Sim, mas um pouco confuso

 Mais ou menos

 Nem por isso.

64. O estilo gráfico ajuda ao reconhecimento? *
Marcar apenas uma oval.

 Não, as formas são demasiado confusas 

 Não, mas por outra razão que não a referida anteriormente

 Podia ser um estilo mais simples e claro que simplificasse o desenho

 Apesar de haver uma certa dificuldade, consegue perceber-se o essencial

 Compreendem-se bem as figuras e a acção delas.

 Outra: 

65. O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história? *
Referente à personagem Alice
Marcar apenas uma oval.

 Não, as formas são demasiado confusas 

 Não imaginaria a Alice assim mas a representação é facil de reconhecimento

 Não imaginaria a Alice assim e considero que está deslocada da história original

 Identifico bem a personagem e o estilo agrada-me.
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66. Quanto à representação da figura humana, considera que... *
Marcar apenas uma oval.

 Tem demasiados traços identificativos, que geram conflito entre si.

 Traços identificativos que não relaciono com a personagem.

 Traços identificativos adequados à história e a ilustração pictográfica

 Poucos traços identificativos, o que torna o reconhecimento mais dificil
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67. Através da sequência de imagens apresentada, conseguiu ter noção da história como um
todo? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim, de forma clara e rápida

 Sim, mas com alguma dificuldade a dado momento

 Mais ou menos, conheci-a a história mas não associaria assim a essas imagens

 Mais ou menos, não conheço muito bem a história.

 Não, é uma sequência muito confusa.

68. Considera o número de cenas/ ilustrações suficientes para o bom entendimento da
história? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim, mas até têm de mais.

 Sim, são as necessárias

 Não, são poucas.

69. Que ilustração escolheria para melhor
representar a história?

70. Considera útil e eficaz a utilização do circulo como fundo? *
Marcar apenas uma oval.

 Considero-o desnecessário

 Acho que enquadra bem a acção e a imagem

 Indiferente

71. Considera importante a simbologia da cor para a caracterização e a definição das
personagens na mensagem visual? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim, desde que seja reconhecível o seu significado, o que não é o caso

 Sim, desde que seja reconhecível o seu significado, como acontece neste caso.

 A cor deve ser secundária na comunicação.

 A cor não tem qualquer utilidade a não ser a distinguir formas

 A cor é excessiva e não confere nada de novo nem de simbólico à ilustração.

“O azul é a cor daquelas ideias cuja realização se encontra
distante. O violeta simboliza o lado irreal da fantasia- o
fantástico. O cor-de-laranja, a terceira cor da fantasia,
simboliza o prazer das ideias loucas. O Azul-violeta-cor-de-
laranja é a combinação da fantasia.” (Heller, 2007) A utilização
do vermelho em oposição ao azul no “Bebe-me”/ “Come-me” é
por serem cores complementares e ao mesmo tempo
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antagónicas.

72. Após a explicação das cores usadas, considera importante a cor para a caracterização e
definição das personagens na mensagem visual? *
Marcar apenas uma oval.

 Mantenho a resposta acima referida.

 Agora compreendo melhor o trabalho, por isso  considero a cor importante

 Agora compreendo melhor o trabalho, mas não acho a cor importante.

Análise Final
Peço que responda apenas às questões em que se sentir  familiarizado com os temas.

"Um signo é um «signo« apenas quando «exprime ideias» e
suscita no espirito daquele ou daqueles que o recebem uma
atitude interpretativa." (Joly, 2008)

"O ícone corresponde à classe dos signos cujo significante
mantém uma relação de analogia com aquilo que representa,
ou seja, com o seu referente. Um desenho figurativo, uma
fotografia, uma imagem de síntese..." (Joly; 2008)

73. Tendo em conta a definição de "signo" considera que este trabalho se insere nessa
definição?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

74. Tendo em conta a definição de "icone" considera que este trabalho se insere nessa
definição?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não
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Com tecnologia

75. Tendo em conta a definição de icone considera suficiente a quantidade de informação
apresentada para a construção das ilustrações?
Marcar apenas uma oval.

 Devia de ter mais porque quanto mais melhor.

 Tem a suficiente e necessária para um rápido entendimento sem ser demasiado obvia.

 Pouca mas útil e correcta de forma a evitar redundâncias e ruídos na leitura

 Pouca com necessidade de mais para ajudar no entendimento global e particular das
ilustrações.

 Tem demasiada informação

"(Pictogramas) Se cada figura tem de servir para «todo o
conjunto de objectos possíveis pertencentes a essa classe», a
figura de que falamos não deve nunca prefigurar um objecto,
mas toda a classe daqueles objectos. Ou seja o conceito."
(Massironi, 2010)

76. Tendo em conta a definição de "pictograma" considera que este trabalho se insere nessa
definição?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

Obrigado pela sua disponibilidade na resposta a este
questionário! A sua opinião foi de extrema importância para a
conclusão do meu trabalho. Obrigado.

https://www.google.com/forms/about?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=form
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Feminino 45 74%

Masculino 16 26%

9.º ano 2 3%

12º. ano 12 20%

Licenciatura 27 44%

Bacharelato 2 3%

Pós-Graduação 6 10%

Mestrado 11 18%

Doutoramento 1 2%

Grau de Escolaridade

Profissão

estudante

autonoma

Engenheira Electrotécnica

Arquitecta

vendedora

Designer Gráfico

estudante enfermagem

TSHST

Professora

Designer Gráfica

Enfermeira

Técnico Comercial

ESCRITURÁRIA

Treinadora de Voleibol

designer

Estudante Mestrado
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Sim 33 54%

Não 28 46%

professora

Designer Gráfico

Estudante

bibliotecária

Contabilista

Estudante

Terapeuta da Fala

Assistente Técnica

Investigação

prof seguros

Desempregado

Desempregada

Gerontologa

Arquiteta

Designer

Engenheiro Mecânico

Software developer

Ilustração de uma Narrativa com recurso a ilustrações
iconográficas.

[Imagem]

Reconhece a figura acima apresentada?

Se sim, refira o nome ou algo identificativo?

empregada doméstica

Mulher - Servente

Mulher

DOMESTICA

figura feminina

Empregada de limpeza/ de mesa
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Sim 58 95%

Não 3 5%

Senhora, Empregada de mesa

Alice no Pais das Maravilhas

menina

mulher

Menina

Uma rapariga

uma empregada

Alice

Alice no País das Maravilhas

Empregada domestica

empregada

Alice no Pais das maravilhas

Alice no pais das maravilhas

Mulher de avental

Empregada de Limpeza

[Imagem]

Inserida a personagem num contexto, reconhece a personagem?

O reconhecimento é feito pelo meio de traços pré-
existentes e "certos traços de reconhecimento do objecto
devem absolutamente reproduzir-se para se poder
reconhecer o próprio objecto.” (Eco, 1977)

[Imagem]

[Imagem]

Com base na lista de referências acima apresentada, consegue associar a
IMAGEM 1 a elas?
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Sim 52 85%

Não 9 15%

Li o texto original "Alice no País das Maravilhas" de Lewis Carroll. 12 20%

Vi em filme, séries ou animação 43 70%

Conheço referências e partes da história mas não a sua totalidade. 21 34%

Não conheço 1 2%

Não 1 2%

Com dificuldade 2 3%

Sim 58 95%

Análise do Projecto

Conhece a história?

Conj. 1

[Imagem]

Identificou a ilustração na História [Identificação e Reconhecimento]
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Não 3 5%

Com dificuldade 13 21%

Sim 45 74%

Não 0 0%

Com dificuldade 1 2%

Sim 60 98%

Não 0 0%

Com dificuldade 0 0%

Sim 61 100%

Identificou a ilustração sem recorrer à citação [Identificação e Reconhecimento]

Relaciona a ilustração com o citação transcrita [Identificação e Reconhecimento]

A presença de elementos simbólicos ajuda na leitura integral da imagem
[Identificação e Reconhecimento]

Identificou mais alguma personagem, além da Alice sem recorrer à citação?
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Sim 56 92%

Não 5 8%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 9 15%

Sim, facilmente 48 79%

Refira que outra (s) personagem identificou sem recorrer à citação?

o coelho

Coelho

O Coelho Branco

Coelho branco

Coelho Branco

O Coelho (The White Rabbit)

coelho atrasado

coelho

o coelho gordo e grande

Coelho Branco

o coelho

Coelho do Relógio

O coelho branco

Coelho atrasado

O coelho

coelho

Coelho Branco, penso que seja uma personagem importante que resulta como a

"confirmação" da Alice

O coelho apressado

coelho branco

O estilo gráfico é apelativo [Análise do estilo gráfico e da cor]
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Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 7 11%

Sim, facilmente 54 89%

Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 2 3%

Sim, facilmente 59 97%

Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 8 13%

Sim, facilmente 53 87%

Reconhece as figuras [Análise do estilo gráfico e da cor]

A figura humana é perceptivel [Análise do estilo gráfico e da cor]

A acção desempenhada pelas figuras é perceptível [Análise do estilo gráfico e da
cor]

O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história [Análise do estilo gráfico e
da cor]
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Não 2 3%

Sim, mas com dificuldade 10 16%

Sim, facilmente 49 80%

Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 2 3%

Sim, facilmente 59 97%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 9 15%

Sim, facilmente 48 79%

Reconhece a(s) figura(s) animal(ais) [Análise do estilo gráfico e da cor]

Concorda que a cor ajuda na leitura da imagem [Análise do estilo gráfico e da
cor]

Concorda que a cor ajuda no reconhecimento das personagens [Análise do estilo
gráfico e da cor]
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Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 9 15%

Sim, facilmente 48 79%

1 0 0%

2 4 7%

3 57 93%

1 1 2%

2 11 18%

3 49 80%

1 1 2%

2 20 33%

3 40 66%

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 1

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 2

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 3

Conj. 2

[Imagem]

Identificou a ilustração na História [Identificação e Reconhecimento]
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Não 1 2%

Com dificuldade 18 30%

Sim 42 69%

Não 12 20%

Com dificuldade 24 39%

Sim 25 41%

Não 0 0%

Com dificuldade 14 23%

Sim 47 77%

Identificou a ilustração sem recorrer à citação [Identificação e Reconhecimento]

Relaciona a ilustração com o citação transcrita [Identificação e Reconhecimento]

A presença de elementos simbólicos ajuda na leitura integral da imagem
[Identificação e Reconhecimento]
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Não 1 2%

Com dificuldade 9 15%

Sim 51 84%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 19 31%

Sim, facilmente 38 62%

Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 15 25%

Sim, facilmente 43 70%

Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 5 8%

Sim, facilmente 56 92%

O estilo gráfico é apelativo [Análise do estilo gráfico e da cor]

Reconhece ambas as figuras [Análise do estilo gráfico e da cor]

A figura humana é perceptivel [Análise do estilo gráfico e da cor]

A acção desempenhada pelas figuras é perceptível [Análise do estilo gráfico e da
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Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 20 33%

Sim, facilmente 37 61%

Não 5 8%

Sim, mas com dificuldade 10 16%

Sim, facilmente 46 75%

Não 1 2%

Sim, mas com dificuldade 11 18%

Sim, facilmente 49 80%

cor]

O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história [Análise do estilo gráfico e
da cor]

Reconhece a(s) figura(s) animal(ais) [Análise do estilo gráfico e da cor]

Concorda que a cor ajuda na leitura da imagem [Análise do estilo gráfico e da
cor]
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Não 5 8%

Sim, mas com dificuldade 8 13%

Sim, facilmente 48 79%

Não 5 8%

Sim, mas com dificuldade 9 15%

Sim, facilmente 47 77%

1 2 3%

2 8 13%

3 51 84%

1 6 10%

2 26 43%

3 29 48%

Concorda que a cor ajuda no reconhecimento das personagens [Análise do estilo
gráfico e da cor]

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 4

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 5

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 6
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1 5 8%

2 24 39%

3 32 52%

Não 7 11%

Com dificuldade 13 21%

Sim 41 67%

Não 15 25%

Com dificuldade 18 30%

Sim 28 46%

Conj. 3

[Imagem]

Identificou a ilustração na História [Identificação e Reconhecimento]

Identificou a ilustração sem recorrer à citação [Identificação e Reconhecimento]

Relaciona a ilustração com o citação transcrita [Identificação e Reconhecimento]
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Não 0 0%

Com dificuldade 10 16%

Sim 51 84%

Não 2 3%

Com dificuldade 10 16%

Sim 49 80%

Não 5 8%

Sim, mas com dificuldade 11 18%

Sim, facilmente 45 74%

A presença de elementos simbólicos ajuda na leitura integral da imagem
[Identificação e Reconhecimento]

O estilo gráfico é apelativo [Análise do estilo gráfico e da cor]

Reconhece ambas as figuras [Análise do estilo gráfico e da cor]
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Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 8 13%

Sim, facilmente 53 87%

Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 3 5%

Sim, facilmente 58 95%

Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 25 41%

Sim, facilmente 33 54%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 11 18%

Sim, facilmente 46 75%

A figura humana é perceptivel [Análise do estilo gráfico e da cor]

A acção desempenhada pelas figuras é perceptível [Análise do estilo gráfico e da
cor]

O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história [Análise do estilo gráfico e
da cor]
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Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 7 11%

Sim, facilmente 54 89%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 10 16%

Sim, facilmente 47 77%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 10 16%

Sim, facilmente 47 77%

Reconhece a(s) figura(s) animal(ais) [Análise do estilo gráfico e da cor]

Concorda que a cor ajuda na leitura da imagem [Análise do estilo gráfico e da
cor]

Concorda que a cor ajuda no reconhecimento das personagens [Análise do estilo
gráfico e da cor]

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 7



20/10/2014 O Desenho e a Comunicação Visual- Signos, Ícones e Pictogramas - Formulários do Google

https://docs.google.com/forms/d/1DdASavMjwiHt-bqzR1A7SODT0EkJiCl7zPdPhHgU_XM/viewanalytics 19/56

1 6 10%

2 16 26%

3 39 64%

1 4 7%

2 27 44%

3 30 49%

1 7 11%

2 24 39%

3 30 49%

Não 2 3%

Com dificuldade 10 16%

Sim 49 80%

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 8

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 9

Conj.4

[Imagem]

Identificou a ilustração na História [Identificação e Reconhecimento]

Identificou a ilustração sem recorrer à citação [Identificação e Reconhecimento]
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Não 6 10%

Com dificuldade 18 30%

Sim 37 61%

Não 1 2%

Com dificuldade 8 13%

Sim 52 85%

Não 2 3%

Com dificuldade 5 8%

Sim 54 89%

Relaciona a ilustração com o citação transcrita [Identificação e Reconhecimento]

A presença de elementos simbólicos ajuda na leitura integral da imagem
[Identificação e Reconhecimento]

Identificou mais alguma personagem, além da Alice sem recorrer à citação?
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Sim 48 79%

Não 13 21%

Refira que outra (s) personagem identificou sem recorrer à citação?

lagarta que fuma

Cão, lagarta

Cão

o cão

A lagarta e o cão

The Hookah Catrapilar

a lagarta (em referência ao filme da Disney "who are you")

cão

Lagarta azul, Cão

Lagarta

Lagarta( esqueci-me do nome dele)

lagarta azul

Cachorro

Lagarta e Cachorro

O cão, o cogumelo e a lagarta

Lagarta do cachimbo

um cão

Absolem

Largarta e o Cão

Cão & Lagarta

A Lagarta

Lagarta Azul

cao

a lagarta

o cogumelo

cachorro

Cão e lagarta.

A lagarta

O cão, mas não me recordo dele na história

O estilo gráfico é apelativo [Análise do estilo gráfico e da cor]
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Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 15 25%

Sim, facilmente 42 69%

Não 1 2%

Sim, mas com dificuldade 16 26%

Sim, facilmente 44 72%

Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 2 3%

Sim, facilmente 59 97%

Reconhece ambas as figuras [Análise do estilo gráfico e da cor]

A figura humana é perceptivel [Análise do estilo gráfico e da cor]

A acção desempenhada pelas figuras é perceptível [Análise do estilo gráfico e da
cor]
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Não 1 2%

Sim, mas com dificuldade 22 36%

Sim, facilmente 38 62%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 11 18%

Sim, facilmente 46 75%

Não 1 2%

Sim, mas com dificuldade 18 30%

Sim, facilmente 42 69%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 10 16%

Sim, facilmente 47 77%

O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história [Análise do estilo gráfico e
da cor]

Reconhece a(s) figura(s) animal(ais) [Análise do estilo gráfico e da cor]

Concorda que a cor ajuda na leitura da imagem [Análise do estilo gráfico e da
cor]
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Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 11 18%

Sim, facilmente 46 75%

1 3 5%

2 9 15%

3 49 80%

1 7 11%

2 18 30%

3 36 59%

1 8 13%

2 20 33%

3 33 54%

Concorda que a cor ajuda no reconhecimento das personagens [Análise do estilo
gráfico e da cor]

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 10

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 11

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 12

Conj. 5

[Imagem]
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Não 6 10%

Com dificuldade 23 38%

Sim 32 52%

Não 15 25%

Com dificuldade 24 39%

Sim 22 36%

Não 2 3%

Com dificuldade 15 25%

Sim 44 72%

Identificou a ilustração na História [Identificação e Reconhecimento]

Identificou a ilustração sem recorrer à citação [Identificação e Reconhecimento]

Relaciona a ilustração com o citação transcrita [Identificação e Reconhecimento]

A presença de elementos simbólicos ajuda na leitura integral da imagem
[Identificação e Reconhecimento]
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Não 1 2%

Com dificuldade 10 16%

Sim 50 82%

Sim 52 85%

Não 9 15%

Identificou mais alguma personagem, além da Alice sem recorrer à citação?

Refira que outra (s) personagem identificou sem recorrer à citação?

O gato e a Duquesa

o gato

O Gato

GATO

Gato de Cheshire

um gato

Cheshire

Gato

Pássaro

Gato e pomba

Gato e pássaro

Pássaro, Gato

Ceshire Cat

O gato Cheshire

Duquesa

pássaro, gato

O gato de cheshire

Gato Cheshire

Gato Duquesa

Duquesa e Gato.
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Não 6 10%

Sim, mas com dificuldade 14 23%

Sim, facilmente 41 67%

Não 7 11%

Sim, mas com dificuldade 18 30%

Sim, facilmente 36 59%

Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 13 21%

gato

passaro

pomba, gato

Chesshire Cat

o gato que ri

Gato, pomba

A duquesa

O estilo gráfico é apelativo [Análise do estilo gráfico e da cor]

Reconhece ambas as figuras [Análise do estilo gráfico e da cor]

A figura humana é perceptivel [Análise do estilo gráfico e da cor]
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Sim, facilmente 45 74%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 23 38%

Sim, facilmente 34 56%

Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 15 25%

Sim, facilmente 43 70%

Não 2 3%

Sim, mas com dificuldade 14 23%

Sim, facilmente 45 74%

A acção desempenhada pelas figuras é perceptível [Análise do estilo gráfico e da
cor]

O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história [Análise do estilo gráfico e
da cor]

Reconhece a(s) figura(s) animal(ais) [Análise do estilo gráfico e da cor]

Concorda que a cor ajuda na leitura da imagem [Análise do estilo gráfico e da
cor]
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Não 7 11%

Sim, mas com dificuldade 7 11%

Sim, facilmente 47 77%

Não 5 8%

Sim, mas com dificuldade 13 21%

Sim, facilmente 43 70%

1 9 15%

2 22 36%

3 30 49%

1 20 33%

2 23 38%

3 18 30%

Concorda que a cor ajuda no reconhecimento das personagens [Análise do estilo
gráfico e da cor]

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 13

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 14

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 15
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1 2 3%

2 11 18%

3 48 79%

Não 1 2%

Com dificuldade 15 25%

Sim 45 74%

Não 5 8%

Com dificuldade 20 33%

Sim 36 59%

Conj. 6

[Imagem]

Identificou a ilustração na História [Identificação e Reconhecimento]

Identificou a ilustração sem recorrer à citação [Identificação e Reconhecimento]

Relaciona a ilustração com o citação transcrita [Identificação e Reconhecimento]
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Não 0 0%

Com dificuldade 11 18%

Sim 50 82%

Não 1 2%

Com dificuldade 10 16%

Sim 50 82%

Sim 39 64%

Não 22 36%

A presença de elementos simbólicos ajuda na leitura integral da imagem
[Identificação e Reconhecimento]

Identificou mais alguma personagem, além da Alice sem recorrer à citação?

Refira que outra (s) personagem identificou sem recorrer à citação?

chapeleiro

Chapeleiro Louco, Lebre, Cartas/Guardas da Rainha de Copas

O Chapeleiro

Chapeu e soldados

cartas de jogar

Chapeleiro, Jardineiros

Chapeleiro e Soldados Cartas

Jardineiros.



20/10/2014 O Desenho e a Comunicação Visual- Signos, Ícones e Pictogramas - Formulários do Google

https://docs.google.com/forms/d/1DdASavMjwiHt-bqzR1A7SODT0EkJiCl7zPdPhHgU_XM/viewanalytics 32/56

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 13 21%

Sim, facilmente 44 72%

os jardineiros

Chapeleiro Louco

Soldados da rainha de copas

Mad Hatter

O.chapeleiro

roseira

chapeleiro maluco

Chapeleiro

Chapeleiro, cartas

os jardineiros da tropa da rainha de copas

chapeleiro louco

o chapeleiro maluco

O chapeleiro

Chapeleiro, Jardinheiros

Cartas (Jardineiro)

as cartas

jardineiros

Os "soldados"

o chapeleiro

Chapeleiro louco

chapeleiro e as cartas pintoras

O estilo gráfico é apelativo [Análise do estilo gráfico e da cor]

Reconhece ambas as figuras [Análise do estilo gráfico e da cor]
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Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 18 30%

Sim, facilmente 40 66%

Não 1 2%

Sim, mas com dificuldade 6 10%

Sim, facilmente 54 89%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 16 26%

Sim, facilmente 41 67%

Não 1 2%

Sim, mas com dificuldade 16 26%

Sim, facilmente 44 72%

A figura humana é perceptivel [Análise do estilo gráfico e da cor]

A acção desempenhada pelas figuras é perceptível [Análise do estilo gráfico e da
cor]

O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história [Análise do estilo gráfico e
da cor]
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Não 8 13%

Sim, mas com dificuldade 11 18%

Sim, facilmente 42 69%

Não 5 8%

Sim, mas com dificuldade 7 11%

Sim, facilmente 49 80%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 10 16%

Sim, facilmente 47 77%

Reconhece a(s) figura(s) animal(ais) [Análise do estilo gráfico e da cor]

Concorda que a cor ajuda na leitura da imagem [Análise do estilo gráfico e da
cor]

Concorda que a cor ajuda no reconhecimento das personagens [Análise do estilo
gráfico e da cor]

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 16
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1 11 18%

2 17 28%

3 33 54%

1 1 2%

2 11 18%

3 49 80%

1 3 5%

2 12 20%

3 46 75%

Não 0 0%

Com dificuldade 7 11%

Sim 54 89%

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 17

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 18

Conj. 7

[Imagem]

Identificou a ilustração na História [Identificação e Reconhecimento]

Identificou a ilustração sem recorrer à citação [Identificação e Reconhecimento]
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Não 0 0%

Com dificuldade 15 25%

Sim 46 75%

Não 0 0%

Com dificuldade 4 7%

Sim 57 93%

Não 1 2%

Com dificuldade 0 0%

Sim 60 98%

Relaciona a ilustração com o citação transcrita [Identificação e Reconhecimento]

A presença de elementos simbólicos ajuda na leitura integral da imagem
[Identificação e Reconhecimento]

Identificou mais alguma personagem, além da Alice sem recorrer à citação?
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Sim 55 90%

Não 6 10%

Refira que outra (s) personagem identificou sem recorrer à citação?

Rainha Vermelha

A rainha, o rei e o flamingo

A rainha

Flamingo e rainha

A Raínha

Rainha, flamengo

rainha, pelicano e o rei

Rainha de copas e o rei

Rainha de Copas, Rei e Flamingo

Rainha de copas

a raínha

A rainha de copas e o flamingo.

Rainha e Rei de Copas

Rei, rainha e flamingo

rei

Quean Of Hearts

rainha

A Rainha de Copas

Rainha e o Rei

Dama de Copas, Rei, Flamingo

Reis

a rainha de copas

a rainha de copas

Flamingo e rei

rei, rainha, flamingo

Rainha

A rainha de copas e o flamingo/taco

Rainha de copas Rei de copas

A rainha de copas, o rei de copas

Flamingo e a Rainha de Copas

Rainhda de copas

magistade
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Não 2 3%

Sim, mas com dificuldade 11 18%

Sim, facilmente 48 79%

Não 2 3%

Sim, mas com dificuldade 8 13%

Sim, facilmente 51 84%

Não 1 2%

Sim, mas com dificuldade 1 2%

a rainha

flamingo

Rei, Rainha de Copas

rainha, rei, flamingo

Rei & Rainha

Rainha de Copas

rainha de copas

O estilo gráfico é apelativo [Análise do estilo gráfico e da cor]

Reconhece ambas as figuras [Análise do estilo gráfico e da cor]

A figura humana é perceptivel [Análise do estilo gráfico e da cor]
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Sim, facilmente 59 97%

Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 11 18%

Sim, facilmente 50 82%

Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 8 13%

Sim, facilmente 50 82%

Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 4 7%

Sim, facilmente 57 93%

A acção desempenhada pelas figuras é perceptível [Análise do estilo gráfico e da
cor]

O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história [Análise do estilo gráfico e
da cor]

Reconhece a(s) figura(s) animal(ais) [Análise do estilo gráfico e da cor]

Concorda que a cor ajuda na leitura da imagem [Análise do estilo gráfico e da
cor]
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Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 8 13%

Sim, facilmente 50 82%

Não 2 3%

Sim, mas com dificuldade 11 18%

Sim, facilmente 48 79%

1 0 0%

2 0 0%

3 61 100%

1 1 2%

2 8 13%

3 52 85%

Concorda que a cor ajuda no reconhecimento das personagens [Análise do estilo
gráfico e da cor]

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 19

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 20

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 21
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1 5 8%

2 11 18%

3 45 74%

Não 8 13%

Com dificuldade 25 41%

Sim 28 46%

Não 18 30%

Com dificuldade 21 34%

Sim 22 36%

Conj. 7

[Imagem]

Identificou a ilustração na História [Identificação e Reconhecimento]

Identificou a ilustração sem recorrer à citação [Identificação e Reconhecimento]

Relaciona a ilustração com o citação transcrita [Identificação e Reconhecimento]
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Não 2 3%

Com dificuldade 15 25%

Sim 44 72%

Não 2 3%

Com dificuldade 10 16%

Sim 49 80%

Não 5 8%

Sim, mas com dificuldade 16 26%

Sim, facilmente 40 66%

A presença de elementos simbólicos ajuda na leitura integral da imagem
[Identificação e Reconhecimento]

O estilo gráfico é apelativo [Análise do estilo gráfico e da cor]

Reconhece ambas as figuras [Análise do estilo gráfico e da cor]
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Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 18 30%

Sim, facilmente 40 66%

Não 1 2%

Sim, mas com dificuldade 6 10%

Sim, facilmente 54 89%

Não 5 8%

Sim, mas com dificuldade 18 30%

Sim, facilmente 38 62%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 10 16%

Sim, facilmente 47 77%

A figura humana é perceptivel [Análise do estilo gráfico e da cor]

A acção desempenhada pelas figuras é perceptível [Análise do estilo gráfico e da
cor]

O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história [Análise do estilo gráfico e
da cor]
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Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 15 25%

Sim, facilmente 46 75%

Não 4 7%

Sim, mas com dificuldade 9 15%

Sim, facilmente 48 79%

Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 12 20%

Sim, facilmente 46 75%

Reconhece a(s) figura(s) animal(ais) [Análise do estilo gráfico e da cor]

Concorda que a cor ajuda na leitura da imagem [Análise do estilo gráfico e da
cor]

Concorda que a cor ajuda no reconhecimento das personagens [Análise do estilo
gráfico e da cor]

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 22
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1 11 18%

2 25 41%

3 25 41%

1 9 15%

2 26 43%

3 26 43%

Não 2 3%

Com dificuldade 15 25%

Sim 44 72%

Não 6 10%

Com dificuldade 19 31%

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 23

Conj. 8

[Imagem]

Identificou a ilustração na História [Identificação e Reconhecimento]

Identificou a ilustração sem recorrer à citação [Identificação e Reconhecimento]
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Sim 36 59%

Não 3 5%

Com dificuldade 6 10%

Sim 52 85%

Não 3 5%

Com dificuldade 3 5%

Sim 55 90%

Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 9 15%

Sim, facilmente 49 80%

Relaciona a ilustração com o citação transcrita [Identificação e Reconhecimento]

A presença de elementos simbólicos ajuda na leitura integral da imagem
[Identificação e Reconhecimento]

O estilo gráfico é apelativo [Análise do estilo gráfico e da cor]

Reconhece ambas as figuras [Análise do estilo gráfico e da cor]



20/10/2014 O Desenho e a Comunicação Visual- Signos, Ícones e Pictogramas - Formulários do Google

https://docs.google.com/forms/d/1DdASavMjwiHt-bqzR1A7SODT0EkJiCl7zPdPhHgU_XM/viewanalytics 47/56

Não 2 3%

Sim, mas com dificuldade 5 8%

Sim, facilmente 54 89%

Não 0 0%

Sim, mas com dificuldade 3 5%

Sim, facilmente 58 95%

Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 11 18%

Sim, facilmente 47 77%

A figura humana é perceptivel [Análise do estilo gráfico e da cor]

A acção desempenhada pelas figuras é perceptível [Análise do estilo gráfico e da
cor]

O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história [Análise do estilo gráfico e
da cor]
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Não 2 3%

Sim, mas com dificuldade 9 15%

Sim, facilmente 50 82%

Não 7 11%

Sim, mas com dificuldade 7 11%

Sim, facilmente 47 77%

Não 3 5%

Sim, mas com dificuldade 9 15%

Sim, facilmente 49 80%

Reconhece a(s) figura(s) animal(ais) [Análise do estilo gráfico e da cor]

Concorda que a cor ajuda na leitura da imagem [Análise do estilo gráfico e da
cor]

Concorda que a cor ajuda no reconhecimento das personagens [Análise do estilo
gráfico e da cor]
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Não 2 3%

Sim, mas com dificuldade 13 21%

Sim, facilmente 46 75%

1 1 2%

2 9 15%

3 51 84%

1 9 15%

2 15 25%

3 37 61%

Sim, interessante e diferente 32 52%

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 24

Avalie segundo a dificuldade que teve em reconhecer a imagem 25

Análise Global

[Imagem]

Achou interessante este tipo de ilustração?
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Sim, mas um pouco confuso 18 30%

Mais ou menos 7 11%

Nem por isso. 4 7%

Não, as formas são demasiado confusas 0 0%

Não, mas por outra razão que não a referida anteriormente 0 0%

Podia ser um estilo mais simples e claro que simplificasse o desenho 4 7%

Apesar de haver uma certa dificuldade, consegue perceber-se o essencial 26 43%

Compreendem-se bem as figuras e a acção delas. 27 44%

Outro 4 7%

Não, as formas são demasiado confusas 0 0%

Não imaginaria a Alice assim mas a representação é facil de reconhecimento 17 28%

Não imaginaria a Alice assim e considero que está deslocada da história original 6 10%

Identifico bem a personagem e o estilo agrada-me. 38 62%

O estilo gráfico ajuda ao reconhecimento?

O estilo gráfico da figura humana adequa-se à história?

Quanto à representação da figura humana, considera que...
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Tem demasiados traços identificativos, que geram conflito entre si. 1 2%

Traços identificativos que não relaciono com a personagem. 7 11%

Traços identificativos adequados à história e a ilustração pictográfica 48 79%

Poucos traços identificativos, o que torna o reconhecimento mais dificil 5 8%

Sim, de forma clara e rápida 14 23%

Sim, mas com alguma dificuldade a dado momento 29 48%

Mais ou menos, conheci-a a história mas não associaria assim a essas imagens 4 7%

Mais ou menos, não conheço muito bem a história. 14 23%

Não, é uma sequência muito confusa. 0 0%

[Imagem]

[Imagem]

[Imagem]

[Imagem]

[Imagem]

Através da sequência de imagens apresentada, conseguiu ter noção da história
como um todo?

Considera o número de cenas/ ilustrações suficientes para o bom entendimento
da história?
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Sim, mas até têm de mais. 6 10%

Sim, são as necessárias 45 74%

Não, são poucas. 10 16%

Que ilustração escolheria para melhor representar a história?

numero 2

nº1

Mais cores, e o corpo de Alice diferente. Do modo, como está é difícil de identificar

inicialmente a personagem

24

3

2

1

7

4

19

17

18

15

Sobretudo a 1 (outras opções seriam a 2 ou a 24)

A Alice a perseguir o Coelho

A 1 ou a 19

A primeira

A primeira ilustração

15, porque o gato é um símbolo importante da história

1 ou 10

Considera útil e eficaz a utilização do circulo como fundo?
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Considero-o desnecessário 3 5%

Acho que enquadra bem a acção e a imagem 34 56%

Indiferente 24 39%

Sim, desde que seja reconhecível o seu significado, o que não é o caso 11 18%

Sim, desde que seja reconhecível o seu significado, como acontece neste caso. 43 70%

A cor deve ser secundária na comunicação. 5 8%

A cor não tem qualquer utilidade a não ser a distinguir formas 2 3%

A cor é excessiva e não confere nada de novo nem de simbólico à ilustração. 0 0%

Considera importante a simbologia da cor para a caracterização e a definição das
personagens na mensagem visual?

“O azul é a cor daquelas ideias cuja realização se encontra
distante. O violeta simboliza o lado irreal da fantasia- o
fantástico. O cor-de-laranja, a terceira cor da fantasia,
simboliza o prazer das ideias loucas. O Azul-violeta-cor-de-
laranja é a combinação da fantasia.” (Heller, 2007) A
utilização do vermelho em oposição ao azul no “Bebe-me”/
“Come-me” é por serem cores complementares e ao
mesmo tempo antagónicas.

Após a explicação das cores usadas, considera importante a cor para a
caracterização e definição das personagens na mensagem visual?
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Mantenho a resposta acima referida. 35 57%

Agora compreendo melhor o trabalho, por isso  considero a cor importante 22 36%

Agora compreendo melhor o trabalho, mas não acho a cor importante. 4 7%

Sim 53 87%

Não 3 5%

Análise Final

"Um signo é um «signo« apenas quando «exprime ideias» e
suscita no espirito daquele ou daqueles que o recebem
uma atitude interpretativa." (Joly, 2008)

"O ícone corresponde à classe dos signos cujo significante
mantém uma relação de analogia com aquilo que
representa, ou seja, com o seu referente. Um desenho
figurativo, uma fotografia, uma imagem de síntese..." (Joly;
2008)

Tendo em conta a definição de "signo" considera que este trabalho se insere
nessa definição?

Tendo em conta a definição de "icone" considera que este trabalho se insere
nessa definição?
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Sim 53 87%

Não 3 5%

Devia de ter mais porque quanto mais melhor. 2 3%

Tem a suficiente e necessária para um rápido entendimento sem ser demasiado obvia. 38 62%

Pouca mas útil e correcta de forma a evitar redundâncias e ruídos na leitura 9 15%

Pouca com necessidade de mais para ajudar no entendimento global e particular das ilustrações. 6 10%

Tem demasiada informação 2 3%

Sim 46 75%

Não 10 16%

Tendo em conta a definição de icone considera suficiente a quantidade de
informação apresentada para a construção das ilustrações?

"(Pictogramas) Se cada figura tem de servir para «todo o
conjunto de objectos possíveis pertencentes a essa
classe», a figura de que falamos não deve nunca prefigurar
um objecto, mas toda a classe daqueles objectos. Ou seja o
conceito." (Massironi, 2010)

Tendo em conta a definição de "pictograma" considera que este trabalho se
insere nessa definição?

Obrigado pela sua disponibilidade na resposta a este
questionário! A sua opinião foi de extrema importância
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para a conclusão do meu trabalho. Obrigado.

Número de respostas diárias


