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Resumo 
 
Este projeto tem a intenção de mostrar a 

mudança que o conceito de ecologia sofreu com 

os tempos, desde o uso da palavra e do seu 

significado social, até o momento em que ela 

admite uma nova ideia, um termo da moda 

conhecido atualmente como sustentabilidade.  

Para Enrique Leff, o princípio da 

sustentabilidade surge a partir do contexto da 

globalização. Para ele, a sustentabilidade surge 

como “a marca de um limite e o sinal que 

reorienta o processo civilizatório da humanidade. 

A crise ambiental veio questionar a racionalidade 

e os paradigmas teóricos que impulsionaram e 

legitimaram o crescimento econômico, negando a 

natureza.” (2001, p.15)  

Busca-se também aplicar pensamentos e 

teorias sobre a questão do produto, dentro deste 

sistema ecológico, vindos de grandes autores 

como Victor Papanek, Enrique Leff e Carlo 

Vezolli, como um modo de articular ideias dentro 

desse raciocínio. 
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Educação Ambiental, Meio Ambiente. 
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1. Introdução 
 

A discussão sobre sustentabilidade tem se 

tornado um assunto cada vez mais comum em 

nossa realidade; é um assunto que não envolve 

apenas produtos, mas também ideias e serviços. 

Sendo assim, a noção do Design também vem 

sofrendo grandes modificações desde os seus 

estudos até a concretização de projetos pelos 

profissionais que trabalham na área.  

Para Ezio Manzini, o Design tem se tornado 

um meio de abordar questões, adotando uma 

ideia centrada no ser humano: “(...) do processo 

de Design tradicional voltado a produtos, passou 

a um processo de elaboração de soluções para 

problemas sociais, ambientais e até problemas 

políticos(...)”. (2016, p.53) 

Por ser uma área bastante extensa, é 

importante para o designer levantar tais questões 

sobre desenvolvimento sustentável e o modo 

como isso está influenciando tanto o sistema de 

produção como na sociedade de consumo em si 

que, por sua vez, segue uma progressão 

constante.  

Tendo isto em mente, este projeto poderá 

auxiliar uma melhor compreensão sobre questões 

referentes a este tema que se tornou uma nova 

moda e vem se tornando uma ferramenta 

fundamental para o profissional do Design. 

Em um país como o Brasil onde a discussão 

sobre a sustentabilidade ainda está ganhando 

notoriedade, alguns dos estados estão começando 

a criar órgãos para incentivar a busca de soluções 

para problemas ambientais e sustentáveis. 

Em Pernambuco o principal órgão é 

conhecido como SEMAS (Secretária Estadual de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade) que tem 

como principal tarefa a implementação das 

políticas públicas ambientais no estado. Este 

órgão está consolidando através de projetos e 

parcerias com outros municípios, a implantação 

de planos para redução, reuso, reciclagem e 



 

disposição adequada de resíduos, educando a 

sociedade sobre a necessidade de reavaliar o 

consumo para que seja realizado de modo 

consciente.  

O modelo experimental que utilizamos neste 

artigo para a observação da recepção destes 

planos através de mensagens em materiais 

impressos da SEMAS, foi proposto por 

Rodriguez Bravo (1997) e aplicado por Waechter 

(2004) em investigação realizada na cidade 

Barcelona – Espanha, durante os anos de 1998 e 

2002, para observação da recepção de mensagens 

em campanhas de educação ambiental. 

Para a aplicação deste modelo, alguns limites 

foram determinados por se tratar de um projeto 

de pesquisa vinculado a um curso de graduação. 

Outro ponto importante a ser destacado se refere 

ao tempo para a realização e ao número de 

sujeitos participantes das amostras. 

Através destas análises, buscou-se gerar 

novos conhecimentos sobre a questão da 

ecologia, meio ambiente e sustentabilidade, a fim 

de trazer ao público uma nova maneira de 

enxergar o tema no que se refere ao 

desenvolvimento sustentável, correlacionando 

discursos de autores referentes à sustentabilidade.  

Também foi relevante entender como o 

discurso da sustentabilidade interage com o 

Design e como afeta, direta ou indiretamente, 

sobre os modos de comportamento das pessoas. 

Através da identificação e explicação dos 

fatores que contribuem para a ocorrência deste 

evento de sustentabilidade, o papel do Designer 

torna-se mais fácil quando se tratar de contribuir 

da melhor forma dentro da sociedade em que 

vive. 

 

2. Fundamentação Teórica 
 

2.1. Levantamento Histórico (rumo à 

sustentabilidade) 

 

Nesta pesquisa a questão ambiental é 

essencial para entendermos como a sociedade de 

consumo está preocupada com seus processos 

relacionados à produção, uso, descarte e 

reciclagem. Atualmente, a ciência vem buscando 

dentro de várias disciplinas estas repostas tais 

como: sociologia, psicologia, comunicação, 

antropologia e design. 

A articulação destas pluralidades 

científicas faz com que precisemos conhecer 

melhor os conceitos sobre os termos “Meio 

Ambiente” e “Sustentabilidade”. De acordo com 

Carlo Vezzoli, a questão ambiental, entendida 

como impacto da produção e consumo no 

equilíbrio do sistema ecológico, só começou a ser 

levantada na segunda metade dos anos 60 graças 

à aceleração e propagação da industrialização. 

(2010, p.19) 

Nesta década, surgiu o primeiro grupo a 

discutir sustentabilidade, meio ambiente e limites 

de desenvolvimento: o Clube de Roma. O 

encontro começou a ser articulado em abril de 

1968, pelo empresário italiano Aurelio Peccei e o 

cientista escocês Alexander King.  

Na década de 70 surgiram os primeiros 

textos sobre o tema da questão ambiental como 

consequência do incontrolável desenvolvimento 

industrial e tecnológico, juntamente com o 

aumento do crescimento da população mundial. 

Durante os anos 80, os debates 

internacionais sobre as questões ambientais 

foram se intensificando, de modo que as 

instituições começaram a assumir uma conduta 

mais ecológica definido pelo lema Produção 

Limpa. Também nesta década foi elaborado um 

estudo para dar indicações sobre o futuro da 

humanidade, chamado Nosso Futuro Comum 

(Our Common Future, em tradução livre), que 

apresentou a primeira definição de 

desenvolvimento sustentável: “um 

desenvolvimento que visa atender às 

necessidades do presente sem comprometer a 



 

capacidade das gerações futuras em atender às 

suas próprias necessidades”. (VEZZOLI, p.20) 

Nos anos 90, uma segunda definição 

sobre desenvolvimento sustentável foi 

apresentada na publicação feita pelo Programa 

Ambiental das Nações Unidas e a World Wide 

Fund For Nature (WWF)* chamada Caring for 

the Earth: A Strategy for Sustainable Living**: 

“melhorar a qualidade de vida humana dentro dos 

limites da capacidade de proteger os 

ecossistemas”. (VEZZOLI, idem) 

Aconteceu nesta época outro evento 

histórico: a Conferência das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente e para o Desenvolvimento 

(ECO 92), no Rio de Janeiro, assim como outras 

iniciativas que solidificaram nos documentos de 

todas as organizações internacionais o conceito 

de desenvolvimento sustentável, como base para 

o desenvolvimento socioprodutivo. 

Em junho de 2006, o Conselho Europeu 

adotou uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável para toda a União Europeia, a partir 

da estratégia de Gothenburg de 2001, sobre como 

será a vida das pessoas na União Europeia, em 

longo prazo, para que os desafios do 

desenvolvimento sustentável sejam enfrentados, 

dentre eles a necessidade mudar gradualmente os 

padrões atuais considerados insustentáveis na 

produção e consumo, abordagens políticas mais 

integradas e solidariedade global, especialmente 

com os países em desenvolvimento, segundo 

Vezzoli, “pois estes terão um impacto 

significativo no desenvolvimento sustentável 

global.” (2010, p.21-22) 

Com as referências citadas acima, temos a 

seguinte linha do tempo: 

 

 

 

2.2. Conceito de meio ambiente 

 

Quando se discute o tema meio ambiente, 

habitualmente as pessoas são direcionadas a 

acreditar na natureza como único enfoque. 

Apesar de ser predominante, a natureza por si só 

não constitui a ideia total quando se trata de 

equilíbrio ambiental, sendo completada também 

por outros atributos que giram em torno da 

1960 

•Criação da Organização Não 
Governamental, o Clube de Roma 

1970 

•Surgem novos estudos sobre a questão 
ambiental 

•É lançado um dos mais importantes 
livros referentes ao tema 
sustentabilidade chamado Design For 
The Real World (Design para o mundo 
Real), de Victor Papanek 

1980 

•As instituições começam a assumir uma 
conduta mais ecológica definido pelo 
lema produção limpa 

•A primeira definição de 
Desenvolvimento Sustentável é 
apresentada no estudo Our Common 
Future (Nosso Futuro Comum) 

1990 

•Acontece um dos eventos mundiais mais 
importantes sobre o tema 
Sustentabilidade: a ECO +92 

•Programa Ambiental das Nações 
Unidades e a World Wide Fund For 
Nature (WWF) constrói uma nova 
definição de Desenvolvimento 
Sustentável 

A partir de 2000 

•Acontece a Conferência de Johanesburgo 
•O Conselho Europeu adota a estratégia 

de desenvolvimento sustentável a partir 
da estratégia de Gothenburg 

*Fundo mundial para a vida selvagem e Natureza – 

Tradução livre dos autores 

**Cuidar da Terra: Uma estratégia para uma vida 

sustentável – Tradução livre dos autores 
 



 

existência do próprio homem como um ser que 

vive em sociedade. Para citar alguns destes 

atributos, temos educação, moradia, saúde, entre 

outros diversos aspectos que inclui a natureza e a 

utilização dos seus recursos naturais. 

Combinando os atributos citados acima, o 

conceito de meio ambiente tem se tornado cada 

vez mais amplo nos últimos anos, ponderando 

não apenas as questões biológicas, mas também 

questões físicas, culturais e sociais. De acordo 

com Enrique Leff, as questões ambientais que 

começaram a surgir na transição dos anos 60 para 

70, trouxeram problemáticas contemporâneas que 

se manifestaram graças ao fracionamento do 

conhecimento e a degradação do ambiente, “(...) 

marcados pelo logocentrismo da ciência moderna 

e pelo transbordamento da economização do 

mundo guiado pela racionalidade tecnológica e 

pelo livre mercado.” (2000, p.309) 

Do ponto de vista do autor, a questão 

ambiental é uma problemática que inter-relaciona 

sociedade e natureza, exigindo que sua 

abordagem seja holística e integre as ciências da 

natureza e da sociedade, “(...) integrando as 

esferas do ideal e do material, da economia, da 

tecnologia e da cultura.” (UNESCO, 1986 apud 

LEFF, 2000, p.310) 

  

2.2.1. Elementos fundamentais 

 

Como dito no Levantamento Histórico 

(2.1) a questão ambiental começou a ser 

levantada na segunda metade dos anos 1960 

como consequência da propagação e aceleração 

da industrialização, da tecnologia e até mesmo, 

da população mundial. A partir deste momento 

foi se tornando cada vez mais evidente os limites 

naturais do nosso planeta. 

As instituições passaram a adotar uma 

série de normas políticas e ecológicas, como as 

baseadas no Princípio do Poluidor-Pagador 

(Polluter Pays Principle), onde eram analisadas 

as atividades produtivas e em seguida a Produção 

Limpa. 

Em meio a uma série de políticas de 

remediação e pressões das opiniões públicas, 

houve também um caminho que buscava a 

solução da problemática ambiental implicando 

em mudanças profundas na organização do 

conhecimento. 

Foi proposto o desenvolvimento de uma 

educação ambiental fundada em uma visão geral 

e nos métodos interdisciplinares da realidade que 

resultou na criação de programas como o 

Programa Internacional de Educação Ambiental 

(PIEA), patrocinado pela UNESCO e pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) e mais tarde, na 

Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental, celebrada em Tbilisi em 1977, 

estabeleceram-se as orientações gerais da 

educação ambiental, fundada em princípios da 

interdisciplinaridade como método para 

compreender e restabeleceras relações sociedade-

natureza (UNESCO, 1980 apud LEFF, 2000, 

p.310) 

No Brasil, Antônio Moraes explica que a 

área ambiental foi estruturada como gestora de 

um conjunto específico e próprio de políticas, ou 

seja, como mais um setor do governo. O autor 

acredita que graças a este fato, a performance 

deste “setor” não é boa o bastante, uma vez que 

este campo requer diálogos variados e uma 

articulação de diversos interlocutores na área 

pública e privada. Sendo assim, o planejamento 

ambiental no Brasil está condenado à integração 

setorial e entre escalas do governo.  

 

“Nesse sentido, os órgãos 

ambientais não podem ser vistos 

como mais um setor da 

administração, mas como um 



 

elemento de articulação e 

coordenação intersetorial, cujas 

ações perpassam diferentes 

políticas públicas.” (MORAES, 

2005, p. 23) 

 

2.3. Conceito de Sustentabilidade 

 

O termo sustentabilidade começou a 

ganhar força durante os últimos 10 anos quando 

começou a fazer parte do cenário político 

internacional. De acordo com Vezzoli, “trata-se 

de um termo que se refere às condições 

sistêmicas de desenvolvimento produtivo e 

social, a nível global e local(...)”(2010, p.19). 

Estas condições contam com a capacidade de 

absorção e regeneração do planeta, de acordo 

com os efeitos dos impactos ambientais causados 

pela ação humana, e na manutenção do capital 

natural, que seriam os recursos não-renováveis e 

a capacidade do ambiente de reproduzir os 

recursos renováveis. 

Apesar da ideia de sustentabilidade ter se 

tornado uma moda nos dias atuais, o 

desenvolvimento sustentável já era um tema 

debatido no final dos anos 80. Segundo a 

definição do relatório Brutland (1987 apud 

Moreno & Pol: p.21) é aquele que satisfaz as 

necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a capacidade e os recursos das 

futuras gerações para satisfazer as suas. O 

conceito de desenvolvimento sustentável aparece 

como um conceito global que pretende integrar a 

gestão ambiental e o desenvolvimento 

econômico.  

A sustentabilidade não é uma marca 

similar à questão do meio ambiente, porém 

amplia estas barreiras e inclui a questão 

ambiental. Comporta e exige a inclusão de 

procedimentos sistêmicos de várias dimensões de 

comportamentos individuais e sociais, com seus 

valores, estilos de vida, formas de produção, 

tecnologias, simbologias, identidades e políticas.   

Segundo Leff, a sustentabilidade não 

abarca as necessidades da natureza, mas sim as 

necessidades do mercado. Para o autor, as 

políticas de desenvolvimento sustentável não 

reconstroem a natureza, mas deturpam as reais 

necessidades dela. Nas últimas décadas tem-se 

pesquisado cientificamente as alterações 

ambientais, e se apontado para um processo de 

desgaste da natureza com o culpado o 

desenvolvimento econômico.  

 

“O discurso da sustentabilidade 

monta um simulacro que, ao 

negar os limites do crescimento, 

acelera a corrida desenfreada do 

processo econômico para a 

morte entrópica. A racionalidade 

econômica desconhece toda lei 

de conservação e reprodução 

social para dar curso a uma 

degradação do sistema que 

transcende toda norma, 

referência e sentido para 

controlá-la.” (2001, p. 23) 

 

 

2.3.1. Elementos fundamentais 

 

O princípio da sustentabilidade surge a 

partir do contexto da globalização, como “a 

marca de um limite e o sinal que reorienta o 

processo civilizatório da humanidade.” (LEFF, 

2001, p.15) 

A partir desta afirmação, Leff questiona o 

conceito de sustentabilidade como processo 

evolutivo, afirmando que há um problema que foi 

gerado pela racionalidade civilizatória do qual a 

humanidade não está dando conta de resolver, e o 

crescimento econômico também não fez a 

natureza crescer.  

Graças à crise da racionalidade 

econômica que conduziu o processo de 



 

modernização nas últimas décadas do século XX, 

deu-se início a problemática ambiental.  

 

“Diante da impossibilidade de 

assimilar as propostas de 

mudança que surgem de uma 

nova racionalidade (ambiental) 

para reconstruir as bases éticas e 

produtivas de um 

desenvolvimento alternativo, as 

políticas do desenvolvimento 

sustentável vão desativando, 

diluindo e deturpando o conceito 

de ambiente” (2001, p.22) 

 

É uma afirmação extremamente realista 

do que acontece. A sustentabilidade, segundo 

Leff, não abarca as necessidades da natureza, mas 

sim as necessidades do mercado, e as políticas de 

desenvolvimento sustentável ao invés de 

reconstruir, deturpam as reais necessidades da 

mesma. Nas últimas décadas tem-se pesquisado 

cientificamente as alterações ambientais, e se 

apontado para um processo de desgaste da 

natureza com o culpado o desenvolvimento 

econômico. 

A ideia do desenvolvimento sustentável 

nasceu alicerçada na hipótese que o progresso é 

amoral, tornando-se o que fazemos dele. Os 

valores e práticas arcaicos não funcionam. Por 

isso a importância do designer: 

 

 (...)“porque seu papel 

pode ser transversal, integrador 

e dinâmico entre ecologia e 

concepção de produtos, 

inovações econômicas e 

tecnológicas, necessidades e 

novos hábitos.” (Kazazian, 

2005, p.27) 

 

Alguns autores já começaram a pensar 

numa nova forma de design anos atrás e na 

prática, o conceito para um novo design está 

sendo processado. Ezio Manzini explica que este 

Design Emergente é uma forma de interpretar o 

design que ainda não é mainstream, mas que está 

se expandindo e, pelo que tudo indica, será o 

projeto do século XXI. 

 

“É uma teoria e prática que 

começou a tomar forma na 

virada do século - um período 

marcado tanto pela crescente 

evidência dos limites do planeta 

como por um rápido 

crescimento da conectividade. 

Trata-se, portanto, de um Design 

que, mais ou menos 

conscientemente, está se 

preparando para operar na fase 

de transição em que estamos 

imersos (e continuaremos a ser 

por algum tempo).”(MANZINI, 

2016, p.52)* 

 

Para Manzini, a cultura do design é a 

fonte das contribuições mais originais que os 

especialistas em design podem oferecer como 

inovação, pois, ao apresentar ideias, propostas e 

visões, podem desencadear mudanças 

significativas na própria ideia de bem-estar e 

qualidade que a caracteriza. “A busca por essas 

qualidades é o que motiva as escolhas das 

pessoas em todos os níveis: das soluções únicas à 

reorientação dos modos de vida individuais e 

coletivas.”(MANZINI, 2016, p.54)*  

 

3. Metodologia 
 

Foram identificados quatro cartazes de 

uma campanha publicitária relacionados ao tema 

de Sustentabilidade e Meio ambiente divulgados 

pela Secretária Estadual de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS), para serem 

observados como objeto de estudo no processo de 

recepção de mensagens. 

 

*Tradução livre dos autores 



 

 

 
 

A pesquisa de campo foi realizada com 

pessoas aleatórias da cidade de Recife, na semana 

de 10 a 15 de julho de 2017. As planilhas foram 

alimentadas com os resultados da pesquisa dentro 

dos dias 17 a 22 de julho deste mesmo ano. Na 

ideia inicial foi planejado o uso da plataforma 

Evoc, mas por questões técnicas do mesmo, os 

resultados foram passados para o Word após a 

própria equipe gerar as semânticas. Isso 

aconteceu na semana entre os dias 24 a 29 do 

mesmo mês e ano. Do dia 31 de agosto até o dia 

12 de setembro de 2017, foram gerados os 

primeiros gráficos, com a primeira revisão da 

planilha sendo realizada do dia 14 a 19 de 

setembro.  

Do dia 21 de setembro ao dia 12 de 

outubro, aconteceu criação dos novos cartazes 

para a segunda etapa da pesquisa de campo, o 

teste experimental. 

Na semana do dia 20 ao dia 23 de 

Novembro, foi realizado o teste experimental 

com alunos do curso de graduação em Design 

Gráfico.  

De antemão foi identificado o que seria o 

Problema de Pesquisa, analisando o processo de 

comunicação resultantes das peças gráficas. 

Dentro deste processo, foram observadas a 

construção e montagem das peças, os atributos 

que foram utilizados, e a mensagem que chegaria 

ao receptor. 

Para isto, primeiramente foi elaborado um 

teste de recepção constituído de um questionário 

que visou recolher respostas dos possíveis 

receptores das peças produzidas pela empresa 

vinculada a SEMAS, a A3P, para transmitir as 

mensagens relacionadas ao meio ambiente e 

sustentabilidade. O referido questionário foi 

composto por perguntas abertas, por tratar-se de 

um procedimento qualitativo, permitindo que o 

receptor pudesse responder da forma mais 

aproximada suas compreensões sobre as peças. 

Seguindo esta linha, as informações 

recolhidas foram organizadas em planilhas onde 

foram identificadas as palavras-chaves que 

resumissem da melhor maneira as respostas dos 

sujeitos, possibilitando desta forma, a construção 

estatística de gráficos para melhor visualização e 

compreensão destas informações. 

As respostas foram estudadas de forma 

tanto individual como em conjunto, verificando 

deste modo, se a compreensão de cada receptor 

iria de acordo com cada peça, e avaliando os 

atributos que compõe a mensagem original, 

sendo eles imagem, cor (no fundo do cartaz e no 

texto), tipografia (posição de texto, tamanho, cor 

e tipo de fonte utilizada) e posicionamento dos 

elementos utilizados nos cartazes. 

A partir dos resultados do teste de 

recepção, foram criadas novas peças gráficas 



 

reorganizando os atributos que puderam causar 

algum tipo de confusão na leitura, de modo que a 

alteração nestas peças reconstruídas chegassem o 

mais próximo possível dos artefatos originais. 

 

 

 

Antes de partir para o teste experimental 

com os estudantes de Design Gráfico da 

Faculdade Ibratec, reuniu-se um pequeno grupo 

de cinco alunos também do mesmo curso para um 

pré-teste onde foi possível colher uma amostra de 

resultados sobre a modificação dos atributos 

avaliados no teste de recepção e se com esta 

modificação os objetivos de obter máxima 

compreensão das peças puderam ser alcançados. 

A estes alunos foi dado o tempo 

necessário para que realizassem o teste sem 

pressa e os materiais necessários foram 

disponibilizados pela equipe de pesquisa.  

Em seguida, a equipe partiu para o teste 

experimental com quatro grupos de 15 alunos, 

resultando um total de 60 alunos.  

Através de um balanceamento de dados 

de acordo com as respostas alcançadas no teste 

experimental, foram gerados os seguintes 

gráficos: 

Copo: 

 

  

  
 
 

  

1- Que apresente 
uma compreenção 

em linhas gerais 

1 2

3 4

Todas Nenhum

2- Estabelecer a 
melhor relação 
entre imagens e 

textos: 

1 2

3 4

Todas Nenhuma

3 – Tem a 
melhor escolha 
de cores que te 

ajuda na 
compreensão: 

1 2

3 4

Todas Nenhuma

4 – Qual cartaz 
apresenta a melhor 
compreensão geral 

em relação a 
distribuição 

espacial dos textos 
e imagens: 

1 2

3 4

Todos Nenhum

5 – Apresentam uma melhor relação 
entre tamanhos entre imagens e textos, 
que mais te ajudam na compreensão? 

1 2 3 4 Todas Nenhuma Abstenção



 

 
 

  

 Abajur 

 

  
 

   

  
 

  
 

 

4. Análise dos Dados 
 

Nas respostas registradas no teste de 

recepção, os baixos níveis de compreensão 

obtidos pelos participantes referentes aos 

atributos avaliados (imagens, cores, tipografia e 

posicionamento) pertenceram aos cartazes do 

Copo e do Abajur.  

De acordo com as respostas dos sujeitos e 

a partir das diretrizes do Design da Informação, 

foi possível realizar a manipulação dos novos 

cartazes. 

Avaliadas a reconstrução dos novos 

cartazes do Copo e do Abajur, e gerados os 

gráficos advindos dos resultados alcançados 

através do teste experimental, foram identificados 

que o cartaz Nº2 do Copo e o Nº1 do Abajur 

6 – Marque com um X os cartaz 
cujas informações combinadas de 
cores, tamanhos e distribuição de 

textos e imagens, mais te ajudariam 
a compreender melhor o conteúdo: 

1 2 3 4 Todas Nenhuma

1- Que apresente 
uma 

compreenção em 
linhas gerais 

1 2

3 4

Todas Nenhuma

2- Estabelecer a 
melhor relação 
entre imagens e 

textos 

1 2

3 4

Todas Nenhuma

3 – Tem a 
melhor escolha 
de cores que te 

ajuda na 
compreensão: 

1 2

3 4

Todos Nenhum

4 – Qual cartaz 
apresenta a melhor 
compreensão geral 

em relação a 
distribuição espacial 
dos textos e imagens: 

1 2

3 4

Todas Nenhuma

5 – Apresentam uma melhor relação 
entre tamanhos entre imagens e 

textos, que mais te ajudam na 
compreensão? 

1 2 3 4 Todas Nenhuma

6 – Marque com um X os cartaz cujas 
informações combinadas de cores, 
tamanhos e distribuição de textos e 

imagens, mais te ajudariam a 
compreender melhor o conteúdo: 

1 2 3 4 Todas Nenhuma



 

foram os que possuíram um nível de 

compreensão mais elevado por parte dos 

entrevistados, comparadas as montagens dos 

outros três modelos, incluindo a primeira versão. 

Para ilustrar as conclusões, seguem o 

cartaz original e o considerado melhor re-Design 

respectivamente, de acordo com o teste 

experimental, onde os atributos sofreram 

manipulações de acordo com as respostas dos 

entrevistados no teste de recepção: 

 

Copo 

 
Cartaz Original 

 

 
Cartaz Manipulado 

No cartaz do copo foram alteradas a 

tipografia, cor, posicionamento e a imagem. A 

mudança na tipografia teve como objetivo causar 

um maior impacto visual, e a alteração da cor 

para o vermelho faz um alerta a mensagem 

principal. A troca da tipografia, assim como o 

posicionamento facilitou mais a leitura de acordo 

com os entrevistados. A mudança na imagem de 

um copo de vidro para um copo plástico que 

aparentar ter sido usado, trouxe maior clareza a 

ideia do uso de descartáveis. 

 

Abajur 

 
Cartaz Original 

 

 
Cartaz Manipulado 



 

As mensagens por parte do texto escrito 

no cartaz do Abajur, sofreram alterações em suas 

posição e tamanho. A cor do plano de fundo foi 

alterada para que fosse mais fácil associar à ideia 

de escuridão, enquanto a mudança da cor branca 

do texto para a cor amarela recorda melhor a luz, 

de acordo com os participantes do teste de 

recepção. A imagem do abajur foi diminuída, e 

seu posicionamento também sofreu uma alteração 

mínima de modo que o ficou melhor identificar o 

objeto. 

O símbolo da A3P e do Governo de 

Pernambuco em ambos os cartazes (Copo e 

Abajur) sofreram alterações no posicionamento e 

no tamanho, de modo que ficasse em maior 

destaque.  

Com as modificações realizadas nas peças 

gráficas, tornou-se possível a melhoria nos 

índices de compreensão da mensagem final nos 

cartazes experimentais. 

 

6. Conclusão 
 

Através de correlações dos discursos de 

autores e do estudo realizado sobre os materiais 

comunicacionais produzidos pela SEMAS, 

conclui-se a importância da persuasão nas 

campanhas publicitárias referentes à Educação 

Ambiental e Sustentabilidade nos dias atuais. 

Graças aos dados coletados com auxílio 

do teste de recepção e observação qualitativa 

sobre as respostas dos sujeitos entrevistados, foi 

possível que a reconstrução da interface no 

Design dos novos cartazes atuassem da melhor 

maneira sem desviar o objetivo principal dos 

cartazes originais. 

Com uma proposta direcionada a 

reorganização dos atributos relacionados a cor, 

tipografia, posicionamento e imagem, as novas 

interfaces das peças gráficas causaram maior 

facilidade e aumento notável na compreensão da 

mensagem final. 

Espera-se com este estudo facilitar a 

compreensão das mensagens nas campanhas 

publicitárias da comunidade, dando ênfase aos 

argumentos destas mensagens, de modo que traga 

ao leitor uma reflexão sobre os seus hábitos e, 

talvez, o influenciando a adquirir uma mudança 

mais sustentável em suas vidas. 

Espera-se também que o profissional do 

Design encontre neste estudo uma forma de 

expandir suas ideias como profissional, incluindo 

este tema em suas ferramentas de trabalho. 
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