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Título do trabalho: O design gráfico voltado para a terceira idade – aplicação do 
estudo desenvolvido no mestrado em material institucional da Universidade. 
Justificativa: A proposta desta apresentação é dar visibilidade ao projeto gráfico do 
livro: Professores Eméritos – Memórias e História (dez/2013), que teve como base 
do design o estudo desenvolvido no programa de Pós-graduação em Design, 
Mestrado em Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de 
Engenharia e Faculdade de Arquitetura, com o título: Um estudo sobre o design de 
livros para a terceira idade (Rosâne M. da S. Vieira, Porto Alegre, 2011). Tal 
pesquisa foi aplicada ao projeto gráfico do livro: Professores Eméritos – Memórias e 
História, por este ter como conteúdo as entrevistas com os professores eméritos da 
UFRGS de 1990 a 2013, sendo estes também o púbico leitor alvo e que se incluem 
no grupo de terceira idade (acima de 60 anos). Citando Farbiarz em relação ao 
trabalho do designer gráfico: “O DESIGNER, enquanto agente mediador de um 
processo de leitura deve ter um duplo olhar sobre os objetivos e interesses dos 
autores do livro quanto sobre as reais necessidades e carências do público leitor” 
(FARBIARZ; FARBIARZ, 2010). Objetivo: Aplicação do estudo desenvolvido na 
dissertação de mestrado para o desenvolvimento do projeto gráfico do material 
institucional específico que homenageia os professores eméritos na Universidade.   
Metodologia: análise de livros de literatura quanto à adequação do projeto gráfico 
para leitores de terceira idade, considerando aspectos do design gráfico como 
legibilidade, tipografia, formato e material; realização da pesquisa de campo, 
avaliando a interação entre o leitor e o objeto, considerando-se o fator idade e suas 
características peculiares. Resultados: após estes levantamentos, a pesquisa 
buscou elementos para o desenvolvimento de projetos gráficos de livros voltados 
para o público de terceira idade e a realização de um protótipo. O protótipo foi 
apresentado aos leitores para responder aos problemas da pesquisa. Como 
resultado são indicados parâmetros para o projeto e design gráfico de livros voltados 
para os leitores de terceira idade. Estes parâmetros foram aplicados ao projeto do 
livro Professores Eméritos – Memórias e História, UFRGS que foi lançado na 
abertura das comemorações dos 80 anos da Universidade.  


