
Comunicação Visual é todo 

meio 

de comunicação expresso 

com a utilização de 

componentes visuais, 

como: signos, imagens,desenh

os, gráficos, ou seja, tudo 

que pode ser visto.  
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A comunicação visual é, 

por tanto, várias formas 

de transmitir uma mensa-

gem a um público por 

meios visuais. 
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TIPOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL: 

 

 PINTURAS RUPESTRES 

 HIEROGLIFOS 

 SINAIS DE FUMO 

 MENSAGENS POR CAVALO 

 CÓDIGO MORSE 

 SINAIS DE LUZES 

 LINGUAGEM GESTUAL 

 SINAIS DA NATUREZA 

 SINAIS DE ESTRADA 

 SÍMBOLOS 

 TELEMÓVEL 4G 

 INTERNET 

 TELEVISÃO 

 CARTAZES (PUBLICITÁRIOS/
CULTURAIS/INFORMATIVOS) 

 FOLHETOS 

 DESIGN 

 MIMICA 

 MODA 

 PINTURA/ARTE 

 JORNAIS/REVISTAS 

 LIVROS ILUSTRADOS 

 CARTAS 

 TIPOGRAFIA 

 ESCRITA MUSICAL 

Cartaz 

O cartaz é um meio gráfico de 

comunicação visual, pois conse-

gue transmitir mensagens de for-

ma eficaz a um grande número 

de potenciais recetores, sendo o 

processo da sua produção relati-

vamente simples. O cartaz tem 

como objetivo informar, divulgar, 

ensinar, anunciar, promover 

ou publicitar algo, e fá-lo nor-

malmente através da associa-

ção da imagem com o texto, 

podendo assumir diversas ca-

raterísticas formais. 

Cartaz comercial— O objeti-

vo é a promoção de um produ-

to ou serviço 

Cartaz didático—O objetivo é 

comunicar mensagens com 

intuito de informar, advertir ou 

ensinar. 

Cartaz cultural—O objetivo é 

promover um evento 

Cartaz Verbal—Cartaz com 

somente texto 

Cartaz Político—O objetivo é 

publicitar uma causa. (apelar ao 

voto) 

Cartaz icónico—Apenas imagem, sem 

Comunicação Visual 

Design 
Este termo está associado a quase tudo o que o ser 

humano produz atualmente, tanto ao nível bidimensi-

onal como ao nível tridimensional. 

 

 

 

Design de comunicação 

É uma área de atividade 

projetural que abrange 

tudo o que está relaciona-

do com a transmissão 
maciça de informação visual. (Design gráfico; carta-

zes; folhetos revistas; infografias; Desgin múltimé-

dia)  

 

Design de equipamento 

É uma área de atividade projetural que se preocupa 

com o estudo, conceção e produção de objetos com 

utilidade. Todos eles, construídos pelo ser humano, 

traduzem a ideia geral do design: equilíbrio na rela-

ção entre forma e função. 


