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Cartaz 

 

 

 

O cartaz serve para moti-

var ou divulgar, para isso 

ele deve ser bem apresen-

tado. 

 

      Atraente: as pessoas passam apressadas e só 

um cartaz interessante pode chamar-lhes a aten-

ção. 

 

      Simples: para ser entendido rapidamente. A 

mensagem deve ser clara, breve, precisa. Tratar 

de um só assunto, eliminando o que não for es-

sencial. 

 

      Ilustração: a ilustração 

deve ser autoexplicativa. Usa 

apenas símbolos que se iden-

tifiquem facilmente com a 

mensagem. 

 A imagem deve estabelecer de imediato um diá-

logo  com o observador.  

 

  Texto: poucas palavras, mas bem significativas 

e adequadas ao público alvo. A letra deve ser 

bem legível. 

 

      Cor: o cartaz deve apresentar cores vivas e 

contrastantes, exatamente para chamar a atenção 

do público. 
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Demasiadas cores num cartaz dificultam a 

leitura da mensagem 

O tipo de letras escolhidas deve ser simples 

e de fácil leitura. 

 

O tamanho das letras depende da importância do assunto.. 

Letras demasiado altas e estreitas ou largas  e baixas dificultam 

a leitura. 

 

Os espaços entre as letras devem ser curtos. Os espaços entre  

as palavras deve corresponder ao tamanho da letra que ocupa 

maior  área (M) , na mesma  frase deve  ter o mesmo tamanho 

As palavras  podem ser destacadas  recorrendo :  a estilos, 

tamanhos e cores diferentes. 

 

Não se deve nunca destacar uma letra dentro de uma palavra. 

Cores diferentes numa mesma palavra dificultam a leitura. 

O traçado das letras fica facilitado se  se recorrer a uma qua-

drícula ou a” linhas – guias”. 

 

 

“ Cartazes são mensageiros(…) Bons cartazes falam uma 

linguagem internacional.” 
 

                                 Manfred  Triesch 



Cartaz 

 

 

O cartaz é um suporte, nor-

malmente em papel, destina-

do a ser afixado de forma que seja visível 

em locais públicos. 

 

O cartaz é um meio de comunicação mis-

ta: palavras e imagens que em conjunto 

pretendem comunicar uma mensagem. 

 

Antes da invenção da imprensa os carta-

zes eram manuscritos, a partir  de 1480 

passam a ser  impressos.  Durante o séc. 

XIX, graças  ao desenvolvimento de no-

vas técnicas de impressão a produção de 

cartazes desenvolve-se. 

Inicialmente a sua função era, essencial-

mente, anunciar produtos comerciais e 

industriais, passando depois, a ser utiliza-

do como meio de divulgação cultural ou 

de assuntos de carácter sociopolítico. 

 

Primeiro, é necessário definir muito bem o 

que fazer. Para isso há três aspetos a pensar: 

 

1. O tema - deve-se escolher um só assunto por 

cartaz. 

 

2. O slogan -  a mensagem do cartaz deve ser 

curta e sugestiva. Inventa uma frase que tenha 

entre 5 e 7 palavras, no máximo. 

 

3. A imagem - é o mais importante na trans-

missão da mensagem. Deve ser sugestiva e de 

cores contrastantes. 

Regras a seguir: 

 
1º Dividir o espaço útil do papel em três zo-
nas. A colocação dos elementos (slogan, ima-
gem e texto) deve ser feita de modo a pro-
porcionar um equilíbrio com mais movimen-
to (dinâmico) ou com menos movimento 
(estático) conforme o teu  objetivo. 
 
2º O tamanho das letras deve diminuir, con-
soante seja título, texto ou legenda. 
 
3º O texto deve ter frases curtas e letras bem 
legíveis. 
 
4º Os espaços vazios são importantes. São 
eles que vão fazer sobressair a ilustração e a 
mensagem do cartaz. 
 
5º O espaço ocupado pelo texto deve ser me-
nor do que o espaço ocupado pela imagem. 
 
6º O texto pode ser feito à mão, com letras 
recortadas de jornais e revistas, com letras 
autocolantes, com moldes de letras, etc. De-
ves escolher letras simples e fáceis de ler. 
 
7º Destaca palavras ou frases, recorrendo a 
diferentes estilos, tamanhos ou cores. A sua 
cor deverá contrastar com a cor do fundo 
para que as palavras sejam bem legíveis. 


