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UNIDADE CURRICULAR 
Caligrafia - Técnicas e Inspiração para o Design Gráfico 
 
Resumo descritivo 
Caligrafia é a escrita manual e advém de duas palavras gregas: kalli (que significa 
beleza) e grafia (a escrita). É o cerne da tipografia, o que dá forma à nossa linguagem 
e a torna existente.  
 
Explorando diferentes instrumentos e técnicas de desenho caligráfico, esta unidade 
curricular pretende dotar os alunos de conhecimentos, que lhes possam servir de 
recurso ou inspiração, para a execução de diversos projetos de design de 
comunicação (cartazes, ilustrações, identidades visuais, animações, etc.). 
Os princípios básicos da história da escrita, as suas características e os seus aspectos 
formais, pretendem por outro lado enriquecer os conhecimentos dos alunos, para que 
possam desse modo, e progressivamente desenvolver e aplicar todas as suas 
experiências nos projetos que serão desenvolvidos durante o semestre. 
 
Pretende-se inspirar e estimular as capacidades dos alunos para o desenvolvimento 
de novas composições e peças caligráficas assim como a utilização da caligrafia como 
um meio completivo na execução dos seus projetos de comunicação visual. 
Apesar de efetuar uma abordagem teórica e fundamental sobre a história da caligrafia e 
dos seus alfabetos, esta unidade curricular incidirá mais na exploração do potencial da 
prática da escrita manual como um complemento à tipografia que existe atualmente. 
 
 
Competências a desenvolver 
Instrumentais 
Perceber o que é a caligrafia e a sua importância no design de comunicação; 

Perceber a energia e o domínio da concentração e equilíbrio, necessários para a 
execução de exercícios caligráficos; 

Aprendizagem de conceitos teóricos que ajudem à criação de uma base de apoio aos 
trabalhos práticos desenvolvidos; 

Identificar a importância e as diferenças da caligrafia nas diferentes culturas e regiões; 

Identificar os principais momentos históricos e desenvolvimento da caligrafia, das 
letras e dos seus alfabetos; 

Prover os alunos com competências essenciais para a domínio e articulação das 
diferentes técnicas e materiais existentes; 

Fomentar o desenvolvimento e exploração de competências na área da investigação 
de novas técnicas, ferramentas e novos materiais; 
Interpessoais 
Desenvolvimento do trabalho  cooperativo e troca de conhecimentos entre alunos, 
como parte integrante da aprendizagem dos conhecimentos teóricos e práticos das 
técnicas para o desenvolvimento dos projetos caligráficos 
Sistémicas  
Capacidade de realizar trabalhos práticos de aplicação dos conteúdos abordados em 
projetos ou atividades multidisciplinares; 

Compreensão da importância da caligrafia como um meio de inspiração ou 
recurso para o desenvolvimento de projetos de design de comunicação 
(logótipos, marcas, embalagens, anúncios, cartazes, etc.).   

Contribuir para o desenvolvimento de trabalhos de design de comunicação que 
possam utilizar a caligrafia como um dos seus elementos principais.  
 
 
 



Conteúdos programáticos 

A história, origem e evolução da escrita e dos alfabetos: A escrita Egípcia, o alfabeto 
Fenício, o alfabeto Grego, alfabeto Romano ou Latino, a Cursiva Romana, a Uncial, o 
Alfabeto Cirílico, a Caligrafia Chinesa e o alfabeto Aramaico e os seus descendentes; 

A letra: forma, estruturas e variações; 

Introdução e apresentação de materiais e técnicas para a execução de exercícios 
caligráficos: Pincéis, Canetas, Grafite, Conta Gotas, bambu, madeiras, Tinta da China, 
Aguarelas, Guaches, Tinta Indiana, Tintas para tecidos, vidro e outros materiais, 
papel, tecido, cerâmica, madeira, vidro e metal; 

Factores fundamentais para a composição de trabalhos caligráficos: Preparação do 
espaço de trabalho, posicionamento corporal, domínio da concentração e equilíbrio; 

Composições caligráficas: Ritmo, peso, textura, contraste, movimento, sobreposição, 
escalonamento, espessura e cor; 

As caligrafias: Foundational, Cursiva Romana, Uncial,  Carolina, Gótica, Itálica, 
Copperplate ou Cursiva Inglesa e Modernas; 

Expressão visual e caligrafia: a imagem, fotografia, letra e texto; 

Exposição de diversos trabalhos de design de comunicação que recorrem ao uso da 
caligrafia: Monogramas, livros e outras publicações, Cartazes e flyers, identidade 
visual, etc. 
 
Métodos de ensino-aprendizagem 

Explanação teórica e realização de exercícios ou situações práticas; 

Acompanhamento na realização individual dos projetos; 

Visionamento e análise de documentos teóricos e práticos (Estudo de Casos) em 
suporte audiovisual; 

Utilização das TIC para pesquisa e apoio teórico como base ao trabalho prático; 

Trabalho individual e em grupo. 
 
Métodos de avaliação e critérios de admissão a exame, incluindo as 
consequências das faltas às componentes de avaliação previstas, respetiva 
ponderação e forma de cálculo da classificação final 

A avaliação desta unidade curricular é feita ao longo do seu funcionamento e com 
exame final, conforme a alínea b) do Artigo 11º do Regulamento de Avaliação da 
Universidade do Algarve, homologado em 28 de julho de 2011. 
Critérios de admissão a exame: Todos os alunos inscritos na Unidade Curricular, 
que tenham uma nota igual ou inferior a nove têm acesso ao exame. A classificação 
obtida no exame equivalerá a 100% da nota final. O exame deverá ter uma duração de 
4 horas, contemplando as componentes prática e teórica através de uma prova que 
abrangerá os conteúdos já descritos neste programa. A fórmula de calculo para a nota 
do exame é a seguinte:  
Classificação final = (80% componente prática) +(20% componente teórica) =100% 
Método de Avaliação por frequência: 
Desenho de um alfabeto e cartaz final, no formato 50x70: 30% 

Desenho de uma marca utilizando as técnicas caligráficas estudadas e aplicação em 
alguns produtos de comunicação a definir. Apresentação dos trabalhos em papel e 
digital: 30% 

Exploração conceptual – Participação no evento Bivar/Intervenção numa parede a 
definir na cidade de Faro - grande formato e aplicação de várias técnicas caligráficas e 
de ilustração: 40% 
Classificação final: 30 + 30 + 40 = 100% 
Nota: Os trabalhos não acompanhados pelo docente, não serão avaliados. Os alunos 
abrangidos por legislação especial, deverão combinar com o docente nas primeiras 



duas semanas do semestre lectivo, um plano de trabalho alternativo, na ausência do 
qual terão de respeitar o plano geral. O plano a combinar tem, no entanto de 
considerar um acompanhamento mínimo obrigatório pelo docente, tal como os 
momentos formais de apresentação de trabalho.  
Entrega final dos trabalhos: 

1º Trabalho Individual: 06 de Outubro  

2º Trabalho Individual: 10 de Novembro 

3º Trabalho Grupo: 15 de Dezembro  

Critérios de avaliação: Assiduidade e capacidade de trabalho, pontualidade, 
empenho, desempenho e colaboração com os colegas, apresentação e discussão do 
trabalho no espaço da aula, pesquisa e apoio teórico como base ao trabalho prático, 
justificada seleção e organização das soluções finais apresentadas, soluções 
coerentes, criativas e fortemente justificadas, capacidade na resolução de problemas e 
capacidade no domínio das tecnologias. 
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