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Você verá
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Nesta aula, veremos uma introdução ao estudo da linguagem visual aplicada à 

comunicação visual, conteúdo útil para o planejamento visual, em particular, a elaboração 

de slides voltados à apresentação em público.

  Entender a comunicação visual como linguagem.

  Conhecer a Gestalt, a psicologia da forma.

  Entender os princípios da percepção visual.

  Conhecer os elementos da linguagem visual.

  Elaborar planejamento visual de slides.
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Para começo

de conversa...

A comunicação visual é imprescindível para transmissão de conteúdos, ideias e 

pensamentos. Trata-se de uma linguagem que tem elementos não-textuais como códigos 

a serem lidos e interpretados.
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Comunicação visual

A comunicação visual pode ser defi nida como:

Todo meio de comunicação expresso com a utilização de componentes visuais, 

como: signos, imagens, desenhos, gráfi cos, ou seja, tudo que pode ser visto. O 

termo comunicação visual é bastante abrangente e não precisa ser limitado a uma 

única área de estudo ou atuação, embora o termo possa ter o mesmo sentido de 

design visual (WIKIPEDIA, 2010, extraído da Internet).

Na comunicação visual, a fase de planejamento visual está associada ao termo 

programação visual:

É um conjunto de técnicas que nos permite ordenar a forma pela qual se faz a 

comunicação visual. O emprego da programação visual vem sendo feito há muito 

tempo, mas seu ensino acadêmico, com base científi ca, começou em 1919 na 

Bauhaus, um marco nas origens do design (WIKIPÉDIA, 2010, extraído da Internet).

Figura 1 – Foto do prédio da Bauhaus. Dessau, Alemanha: 2003

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Bauhaus.JPG>. Acesso em: 21 jan. 2010.



Psicologia
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Psicologia da Forma (Gestalt)

Você já deve ter se perguntado por que algumas formas agradam e outras não ou quais 

fatores são determinantes para a legibilidade do que vemos e como usar esses fatores 

de maneira a conseguir uma comunicação satisfatória do que queremos transmitir.

Essas perguntas começaram a ser respondidas de forma mais objetiva nos estudos 

realizados por uma escola alemã de psicologia experimental, que se iniciou com 

Wertheimer em 1910. A Escola da Gestalt, como fi cou conhecida, desenvolveu uma 

teoria da percepção com base em um rigoroso método experimental que possibilitou 

a compreensão da maneira como se ordenam ou se estruturam, no nosso cérebro, as 

formas que percebemos.

A psicologia contemporânea, sob a infl uência da Gestalt em lugar de considerar sensação 

e percepção como funções distintas, trata apenas da percepção, considera a sensação 

como conceito que designa o conjunto de condições neurofi siológicas que se produz 

em nível periférico.

  Seção baseada 

em texto extraído 

de: BARKI, J. et al. 

Percepção visual 

da forma. cap. 2. 

Disponível em: 

<http://www.fau.ufrj.

br/apostilas/aforma/

CAP2.pdf>. Acesso 

em: 21 jan. 2010. 

Figura 2 – Áreas do cérebro ativadas pelos órgãos sensoriais periféricos

Fonte: <http://www.psicopedagogiabrasil.com.br/cerebro2.jpg>. Acesso em: 21 jan. 2010.

A percepção não deve ser entendida como um processo passivo de registro de estímulos, 

mas como um interesse ativo da mente. A percepção é o meio pelo qual um indivíduo 

vai integrar aferições sensoriais para construir uma representação, imagem ou esquema 

geral do mundo exterior adaptada ao seu esquema corporal, ao seu sentido de orientação 

e posição, à sua capacidade de performance específi ca (possibilidades de desempenho 

e comportamento) e a suas intenções de ação.



percepção visual
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Percepção Visual

A percepção visual talvez seja o principal sentido na interação do homem com seu entorno.

Podemos dizer que a visão é o processamento de estímulos luminosos através do olho, 

que funciona como uma câmara fotográfi ca: a córnea é uma lente que projeta uma 

imagem bidimensional, reduzida e invertida na retina. O processamento e transformação 

de estímulo luminoso em informação visual tem sido objeto de intensas investigações 

nas mais diversas áreas do conhecimento. No entanto, apesar de inúmeras pesquisas, 

questões básicas como distinção de cor, visão tridimensional, entre outras, permanecem 

ainda sem uma resposta científi ca conclusiva.

  Seção baseada em 

texto extraído de: 

Barki (2009).

Figura 3 – Visão: processamento de estímulos luminosos

Fonte: <http://www.prof2000.pt/users/ncm111/ccdi/tpfi nal/images/vis%C3%A3o.JPG>. Acesso em: 21 jan. 2010.

A percepção visual por si só não é sufi ciente para conhecermos o mundo que nos cerca. 

A apreensão da totalidade de um objeto ou situação terá que ser atingido por uma série 

de momentos perceptuais acrescidos de outros atos do pensamento. Atribuir signifi cado, 

registrar situações signifi cativas e agrupá-las em classes segundo suas analogias, 

associar essas classes segundo relação de acontecimentos, enriquecer programas de 

ação inatos, estabelecer experiência, selecionar dados, imaginar, representar, simular, 

antecipar acontecimentos são funções ditas cognitivas.

O termo “cognição” vem do latim cognitio, “vir a saber”, e diz respeito aos processos 

de compreensão, de entendimento, e ao produto (representação/imagem/sentido/

signifi cado) relativo à coisa conhecida. É uma atividade mental distinta dos domínios 

da sexualidade e da afetividade.



1Praticando...
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Reforçando...

Acesse o endereço abaixo, ele contém uma abordagem prática da 

comunicação visual.

<http://www.prof2000.pt/users/ncm111/ccdi/tpfi nal/elementos_da_forma.htm>.

1. Qual a relação da programação visual com a percepção visual?

2. O que é Gestalt?

3. Qual a contribuição da Gestalt para a comunicação visual?



princípios da 

percepção visual
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Princípios da 

percepção visual

Segundo os gestaltistas existem princípios básicos ou leis de organização que explicam 

por que vemos as coisas como vemos. Para a teoria da Gestalt, o fundamento básico 

da percepção visual é que qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo 

que a estrutura resultante é tão simples quanto as condições dadas permitem. Para a 

Gestalt, não percebemos estruturas difusas e confusas. Percebemos campos estrutural 

e funcionalmente organizados, constituídos de fi gura e fundo, de tema e campo temático 

ou ainda de formas e horizontes nos quais eles se recortam e em função dos quais se 

projetam como unidades ou totalidades fi gurais.

As principais características da percepção visual podem ser resumidas da seguinte maneira:

  no processo perceptivo, a assimilação é realizada em função de um contexto ou 

sistema de referência, do qual se retiram algumas de suas propriedades;

  perceber pode implicar em decisão diante de uma situação marcada por um alto 

grau de complexidade;

  a atividade perceptual fornece uma representação do mundo exterior empobrecida 

e orientada, é uma forma de “simplifi cação” onde só aparece claramente aquilo que 

interessa ao indivíduo em função de seu comportamento específi co e de suas intenções.

Pregnância ou boa-forma

Toda nossa atividade perceptiva se subordina a um fator básico designado de boa-forma 

ou pregnância. Uma fi gura pregnante é aquela que exprime uma característica qualquer, 

forte o sufi ciente para destacar-se, impor-se e ser de fácil evocação.

A tendência da nossa percepção em buscar a boa-forma permitirá a relação fi gura-fundo. 

Essa relação permite detectar aspectos estruturais e funcionais do campo perceptivo:

1. Só a fi gura possui forma sendo o fundo desprovido dela.

2. As linhas de contorno que delimitam o componente fi gural do resto do campo 

pertencem à fi gura.

3. Mesmo encoberto pela fi gura, o fundo parece continuar por detrás dela, sem se 

interromper ou perder a unidade.

4. A fi gura é sempre percebida em plano mais próximo do perceptor.

  Seção baseada em 

texto extraído de: 

Barki (2009).
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5. A fi gura constitui-se em componente privilegiado para evocação, pois é a parte mais 

bem vista e dotada de maior condição de estabilidade.

6. No que concerne aos limites discriminatórios, as diferenças perceptíveis são maiores 

quando produzidas sobre a fi gura.

7. Na superposição de dois elementos de superfícies distintas e homogêneas e de 

tamanhos diferentes, geralmente percebemos o menor elemento como fi gura.

8. Quando de dois campos de cores distintas e homogêneas, um é consideravelmente 

maior que o outro e o encerra, o campo pequeno encerrado é geralmente percebido 

como fi gura.

9. Se um contorno divide um campo em parte superior e inferior, a parte inferior aparece 

mais prontamente como fi gura.

10. As propriedades dos elementos fi gurais não são permanentes ou imutáveis 

(reversibilidade).

Figura 4 – Exemplo de fi gura-fundo

Fonte: Autoria própria.

Campo psicológico

É um campo de força psicológica que nos leva a procurar a boa-forma, garante a busca 

da melhor forma possível em situações que não estão bem estruturadas. Funciona 

fi gurativamente como um campo eletromagnético criado por um ímã (atração e repulsão).

Apresenta três tendências básicas:

  Fechamento ou Closura: tendência das formas incompletas para se completarem ou 

fecharam ganhando maior grau de regularidade ou de estabilidade.



2Praticando...
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  Proximidade: tendência a perceber elementos reunidos a uma curta distância como 

um conjunto unifi cado.

  Semelhança: tendência a agrupar objetos ou caracteres, segundo sua igualdade ou 

semelhança, estabelecendo grupos.

1. Destaque três aspectos estruturais e funcionais que envolvem o princípio 

da fi gura-fundo.

2. Faça três desenhos que exemplifi quem os princípios de fechamento, 

proximidade e semelhança.

Figura 5 – Exemplo de fechamento, proximidade e semelhança

Fonte: Autoria própria.
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Linguagem visual

A imagem é interpretação e atribuição de sentido, uma intenção de representação original, 

que carrega a invenção e a imaginação. Envolve, pois, o processo criativo, a obra enquanto 

materialização do fazer, repleta de intencionalidade. Portanto, está contida num processo 

de produção que revela o universo de cada ser, seu olhar, sua visão de mundo, num 

contexto de interação social. Refere-se a um registro geral de acontecimentos e envolve 

a interioridade e a contemplação, desencadeando a atribuição de signifi cados.

A imagem carrega consigo as potencialidades cognitivas da visualidade. É a 

representação simbólica da realidade, do mundo interior e exterior. Em outras palavras, a 

imagem desencadeia processos mentais como a abstração, associações, articulações, 

informação, propiciando o desvelar da cultura e o acesso a ela, um modo de saber e 

de construir conhecimento. Se a imagem é um acontecimento, um fenômeno visual, 

então ela pressupõe interpretações, implica em desvelar signifi cados, em aproximações.

Composição visual

A linguagem visual compreende várias categorias de expressão. A construção de 

qualquer uma dessas implica em conhecimento e na leitura de elementos visuais como 

a forma, a cor, o espaço (bidimensional e tridimensional), o equilíbrio, a relação entre 

luz e sombra, plano e superfície, além de outros.

O que uma pessoa ou animal percebe não é apenas um arranjo de objetos, cores e 

formas, movimentos e tamanhos. É, talvez, antes de tudo uma interação de tensões 

dirigidas. Estas tensões não constituem algo que o observador acrescente, por 

razões próprias, a imagens estáticas. Antes estas tensões são inerentes a qualquer 

percepção como tamanho, confi guração, localização ou cor. Uma vez que as tensões 

possuem magnitude e direção pode-se descrevê-las como “forças psicológicas” 

(ARNHEIM, 2004, p. 4).

Os componentes básicos de todos os meios e das artes são o conteúdo e a forma. 

Na comunicação visual, porém, esses dois elementos estão diretamente associados. 

A forma através da qual o conteúdo se apresenta é escolhida conforme o objetivo da 

mensagem a ser transmitida, sabendo-se que:

  Toda experiência visual está na interação de polaridades duplas: conteúdo (mensagem 

e signifi cado) e da forma (design, meio e ordenação).

  A forma é afetada pelo conteúdo e vice-versa. A mensagem é emitida pelo criador e 

modifi cada pelo observador. A mensagem e o signifi cado se encontram na composição.

  A percepção, a capacidade de organizar a informação visual que se percebe, depende 

de processos naturais, das necessidades e propensões do sistema nervoso humano.

  Seção baseada em 

textos extraídos de:

RIGO, P. Linguagem 

visual. Disponível 

em: <www.

tamanduadesign.

com.br/semiotica/

aula_06/aula_06.

ppt>. Acesso em: 21 

jan. 2010.

REIS, H. Elementos 

visuais. Disponível 

em: <http://

estilizados.

fi les.wordpress.

com/2009/03/aula-

1-elementos-visuais.

pdf>. Acesso em: 21 

jan. 2010.
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  O compositor visual deve compreender os complexos procedimentos através dos 

quais o organismo humano vê e também aprender a infl uenciar as respostas através 

de técnicas visuais.

  O conteúdo e a forma constituem a manifestação; o mecanismo perceptivo é o meio 

para sua interpretação.

No design e no pré-planejamento visual são necessários o planejamento cuidadoso, 

a indagação intelectual e o conhecimento técnico. O artista deve buscar soluções 

para os problemas de beleza e funcionalidade, do equilíbrio e do reforço mútuo entre 

a forma e o conteúdo.

A composição visual parte dos elementos básicos: ponto, linha, forma, cor, textura, 

dimensão, escala e movimento. A forma é a estrutura elementar da composição, através 

dos elementos, do caráter e da disposição dos mesmos.

Os elementos básicos a serem utilizados num determinado design e o modo como serão 

utilizados têm a ver tanto com a forma quanto com a direção da energia liberada pela 

forma que resulta no conteúdo.

Elementos da 

linguagem visual

Para analisar e compreender a estrutura total de uma linguagem visual é conveniente 

concentrar-se nos elementos visuais individuais, para um conhecimento mais 

aprofundado de suas qualidades específi cas.

Ponto

Unidade de comunicação visual mais simples e mínima. Quando fazemos uma marca, 

seja com tinta ou qualquer outra substância, pensamos nesse elemento visual como 

um ponto de referência ou um indicador de espaço, percebendo-se que:

  Qualquer ponto tem uma força visual grande de atração sobre o olho.

  A capacidade única que uma série de pontos tem de conduzir o olhar é intensifi cada 

pela maior proximidade dos pontos.

  Em grande quantidade e justapostos, criam a ilusão de tom ou cor.

  Dois pontos constituem uma sólida ferramenta para a medição de um espaço.

  Seção baseada em 

textos extraídos de:

Reis (2009).

Introdução... (2010,

extraído da Internet).
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Figura 6 – Ilusão de volume provocada pelo uso de pontos diversos

Fonte: Autoria própria.

Linha

Quando os pontos estão tão próximos se torna impossível identifi cá-los individualmente, 

aumenta a sensação de direção e se transforma em outro elemento visual: a linha. 

Também se pode dizer que a linha é um ponto em movimento, percebendo-se que:

  A linha nunca é estática.

  Apesar da sua fl exibilidade e liberdade, não é vaga, é decisiva, tem propósito e direção.

  Pode ser imprecisa nos esboços, delicada e ondulada ou nítida e grosseira na mão 

de um artista, pode ser pessoal como num rabisco.

  Também pode ser rigorosa e técnica servindo como elemento primordial numa 

construção mecânica e na arquitetura e com grande precisão técnica.

  A linha vertical atrai o olhar para o alto, já a horizontal provoca a impressão de repouso.

  A linha curva nos dá a sensação de movimento e instabilidade, enquanto que as 

linhas retas produzem uma sensação de solidez, tranquilidade e serenidade.

  A linha comprida dá sensação de vivacidade, já a curta, de fi rmeza.

  Linhas fechadas não são percebidas como entidades independentes de uma fi gura.

A percepção do comprimento de uma linha é um caso particular, pois a linha vertical 

parece mais longa que a horizontal. A ideia desse comprimento maior deve-se à 

dominância da vertical na estrutura do campo perceptual. Experimentos feitos 

demonstraram que a linha vertical deveria ser 1/7 ou 1/8 mais curta que a horizontal 

para ser percebida igualmente.
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Figura 7 – Linhas vertical e horizontal: a vertical parece mais longa

Fonte: Autoria própria.

A escrita, a criação de mapas e a música são exemplos de sistemas simbólicos nos 

quais a linha é o elemento mais importante.

Forma e contorno

O contorno é descrito pela linha que defi ne a forma. Na linguagem das artes visuais, a 

linha articula a complexidade da forma.

Existem três formas básicas e a elas estão associados alguns signifi cados:

  Ao quadrado: retidão, estabilidade, solidez, tradição, honestidade, esmero.

  Ao triângulo: ação, confl ito, tensão, ansiedade, excitação, preocupação.

  Ao círculo: infi nitude, perfeição, proteção, leveza, defi nido, ciclo.

As formas básicas expressam três direções visuais signifi cativas:

  Horizontal e vertical: constituem a referência primária do homem.

  Diagonal: é a força direcional mais instável e provocadora.

  Curva: tem signifi cado associado ao enquadramento, à repetição e ao calor.

Figura 8 – Formas básicas: quadrado, triângulo e círculo
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Cor

Sensação provocada no nosso cérebro pela incidência da luz em um objeto. A cor não 

existe como matéria física. Só é perceptível quando existem: a luz, um objeto que refl ita 

a luz e um observador que perceba esse fenômeno.

A cor depende do tipo de luz sob a qual o objeto será percebido pelo observador. Objeto 

percebido como branco refl ete todas as cores e não absorve nenhuma. Objeto percebido 

como preto não refl ete nenhuma cor, absorvendo todas.

O resultado fi nal da produção gráfi ca é um impresso – uma imagem reproduzida em um 

suporte. Na maioria das vezes, o suporte possui uma cor neutra, geralmente branco, e 

as cores são defi nidas pelas tintas utilizadas no processo de impressão. A tinta é uma 

espécie de “veículo da cor”.

Existe a cor luz (a cor que aparece na tela do monitor) e a cor pigmento (a cor da tinta). 

Pode haver alterações na conversão de uma para a outra e os procedimentos por meio 

dos quais as tintas simularão as cores predeterminadas no monitor.

Na cor luz (RGB), a recomposição da luz branca é obtida pela sobreposição das cores 

vermelho (red), verde (green) e azul (blue), as chamadas cores simples ou primárias.

Na cor pigmento (CMYK) as cores são formadas por meio da refração da luz em um 

objeto. Nas artes gráfi cas, o termo CMYK é mais utilizado por se associar às tintas 

utilizadas nos processos de impressão.

Nesse caso, as três cores básicas são: ciano, magenta e amarelo (Yellow). Quanto 

mais pigmentos misturados, mais cores são “subtraídas”. A subtração total (nenhuma 

refl exão) corresponde ao que enxergamos como preto: a quarta cor “primária”, “cor 

chave” (Key).

Figura 9 – Sistemas de cores RGB e CMYK

Fonte: Autoria própria.
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Atributos básicos da cor:

  Tonalidade: representa a cor propriamente dita, é o que determina se uma cor é 

vermelha, azul, amarela etc.

  Saturação: grau de pureza em relação aos cinzentos, quanto a cor possui de branco 

ou cinza – quanto menos branco ou cinza ela possuir, mas saturada ou vívida ela será.

  Intensidade: é o que faz a cor parecer mais clara ou mais escura, independente da 

sua saturação.

  Efeitos psicológicos estão associados às cores produzindo sensações e signifi cados. 

Veja alguns:

  Branco: inocência, paz, divindade, calma, harmonia. Para os orientais pode 

signifi car morte, batismo, casamento, cisne, lírio, neve, ordem, simplicidade, 

limpeza, bem, pureza.

  Preto: sujeira, sombra, carvão, fumaça, miséria, pessimismo, melancolia, nobreza, 

seriedade. É expressivo e angustiante ao mesmo tempo. Alegre quando combinado 

com outras cores.

  Cinza: pó, chuva, neblina, tédio, tristeza, velhice, passado, seriedade. Posição 

intermediária entre luz e sombra.

  Azul: frio, mar, céu, horizonte, feminilidade, espaço, intelectualidade, paz, 

serenidade, fi delidade, confi ança, harmonia, afeto, amizade, amor, viagem, verdade, 

advertência. Tende a contrair-se.

  Amarelo: egoísmo, ciúmes, inveja, prazer, conforto, alerta, esperança, fl ores 

grandes, verão, limão, calor da luz solar, iluminação, alerta, euforia.

  Verde: umidade, frescor, bosque, mar, verão, adolescência, bem-estar, paz, saúde 

(medicina), esperança, liberdade, paz repousante. Pode desencadear paixões.

  Vermelho: guerra, sol, fogo, atenção, mulher, conquista, coragem, furor, vigor, glória, 

ira, emoção, paixão, emoção, ação, agressividade, perigo, dinamismo, baixeza, 

energia, revolta, calor, violência. Tende a expandir-se.

  Laranja: prazer, êxtase, dureza, euforia, outono, aurora, festa, luminosidade, 

tentação, senso de humor. Flamejar do fogo.

  Marrom: cordialidade, comportamento nobre, pensar, melancolia, terra, lama, 

outono, doença, desconforto, pesar, vigor.

  Púrpura: violência, furto, miséria, engano, calma, dignidade, estima.

  Rosa: graça, ternura

  Roxo: fantasia, mistério, egoísmo, espiritualidade, noite, aurora, sonho, igreja, 

justiça, misticismo, delicadeza, calma.

  Violeta: calma, dignidade, estima, valor, miséria, roubo, afetividade, calma, violência, 

agressão, poder sonífero.
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Textura

A textura é o elemento visual que tem uma dupla qualidade: a visual e a táctil. A textura 

está relacionada com a composição de uma superfície através de variações diminutas.

A maior parte da nossa experiência textual é óptica e não táctil. É possível falseá-la nos 

plásticos, nos elementos impressos, nas peles sintéticas e nas artes visuais (pintura, 

fotografi a e cinema).

Figura 10 – Exemplos de texturas

Fonte: Autoria própria.

Dimensão

A dimensão só existe no mundo real. Contudo, em nenhuma das representações 

bidimensionais da realidade (desenho, pintura, fotografi a, cinema, televisão), existe 

um volume real; apenas está implícito. Cria-se a ilusão através da perspectiva.

Figura 11 – Ilusão de profundidade

através de linhas de convergência

Fonte: Autoria própria.

Figura 12 – Ilusão de profundidade

através da variação de luz e sombra

Fonte: Autoria própria.
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Escala

Todos os elementos visuais são capazes de se modifi car e se defi nir uns aos outros. O 

processo constitui, em si, o elemento daquilo que chamamos de escala.

A escala pode ser estabelecida não só através do tamanho relativo das pistas visuais, 

mas também através das relações com o campo ou com o ambiente.

Figura 13 – Escala obtida através da relação entre os elementos

Fonte: Autoria própria.

Movimento

O movimento é uma das formas mais dominantes na expressão visual e, mais 

frequentemente, encontra-se implícito. O que ocorre, nesse caso, é uma ilusão. O 

movimento em imagens fi xas só existe devido às técnicas que enganam o olho: inúmeros 

detalhes fazem o nosso cérebro notar movimento em imagens paradas. O que acontece 

é uma sugestão de movimento. Conseguir sugerir o movimento sem distorcer a realidade 

é complicado, porém mesmo assim esta representação estática foi a melhor forma de 

passar movimento, antes da invenção da película cinematográfi ca.

O movimento, somado a todas as formas básicas da comunicação visual, é a forma mais 

fácil de representar e de se comunicar. Contrário à linguagem, o visual pode expressar 

instantaneamente uma mensagem.

Figura 14 – Movimento obtido através do tratamento dos elementos
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1. Destaque três elementos da linguagem visual comentando suas principais 

características.

  Seção baseada em 

texto extraído de:

RODRIGUES, N. 14 

dicas para construir 

uma boa apresentação 

em PowerPoint. 2008. 

Disponível em: <http://

pcworld.uol.com.br/

dicas/2008/08/28/14-

dicas-para-construir-

uma-boa-apresentacao-

em-powerpoint/>. 

Acesso em:

21 jan. 2010.

2. Escolha três elementos da linguagem visual e faça um desenho que 

exemplifi que o seu uso.

Planejamento

visual de slides

A etapa que precede a criação de uma apresentação é de vital importância para o 

sucesso do projeto como um todo. Há quem argumente que sempre é possível inserir 

um slide a qualquer momento, para completar o que se deseja comunicar. Mas não 

reclame se, no fi nal, a apresentação fi car parecida com uma colcha de retalhos.

Para evitar isso observe as orientações a seguir:
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  Defi na claramente a mensagem que deve ser transmitida e procure ter em mãos 

(eletronicamente falando) todas as informações necessárias: dados, textos, tabelas, 

gráfi cos, imagens, vídeos, áudio e links na web.

  Priorize e ordene as informações de modo a permitir que a audiência compreenda 

claramente o que se deseja comunicar. Evite, por exemplo, mostrar um slide que traga 

um dado ou conceito que só será explicado muito adiante, pois, provavelmente, quando 

o slide com a explicação chegar, ninguém se lembra mais ao que ela diz respeito.

  Se algum dado não for essencial para o contexto da apresentação, não pense duas 

vezes e deixe-o de lado. Em geral, somos tentados a querer adicionar um amontoado de 

informações como se isso fosse sinal de conteúdo adequado. Um slide poluído ou com 

excesso de detalhes distrai a audiência e tira o foco do que realmente é importante.

Além disso, não coloque todos os dados nos slides, manter algumas informações-chave 

em mãos ajudam o palestrante a manter a atenção da audiência e evita que você se 

torne um simples leitor.

Slides fundamentais

Qualquer apresentação, por mais simples que seja, deve conter três slides. Gastar um 

tempo em sua criação vai compensar: você poderá utilizá-los.

Slide-mestre

Este slide é o que serve de fundo para todas as suas apresentações. Ele pode conter, 

por exemplo, o logotipo da empresa e outra informação que seja importante, como um 

telefone de contato.

Evite “poluir” o slide mestre. Ainda que se possa colocar diversas informações nele, 

tenha em vista que, quanto mais elementos gráfi cos ele tiver, menos espaço vai sobrar 

para ser usado nos slides que devem conter a informação que você quer passar para 

audiências.

Slide de abertura

Esse é o primeiro slide que sua apresentação deve ter. Nele, devem contar o tema da 

apresentação, um subtítulo, com no máximo duas linhas, com informações adicionais, 

seu nome e cargo. Pode-se incluir ainda outro slide – com as informações da agenda 

de sua apresentação.

Slide de fechamento

Também conhecido como o “Muito obrigado”, esse slide é importante por apresentar, 

como forma de reforço, seu nome e informações de contato. É simpático (e esperado) 

fornecer seu e-mail e telefone comercial – a não ser que você seja um vendedor, não 

indicamos fornecer o número do seu celular para uma plateia que você desconheça.
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Dicas para uma boa apresentação

Não acredite em receitas milagrosas: cada apresentação é única. Contudo, existem dicas 

fundamentais que, se não asseguram sucesso absoluto do seu slide (isso depende muito 

da sua desenvoltura no momento da apresentação), podem evitar que ela seja um fracasso.

  Quanto menos, melhor: essa é uma dica que tem duas aplicações distintas já que 

vale tanto para o número de slides da apresentação, quanto para a quantidade de 

informação por slide. Uma apresentação enxuta oferece a oportunidade de maior 

interação entre o palestrante e a audiência. E prefi ra usar imagens a textos: lembre-

se que uma imagem vale mais que mil palavras.

  Garanta visibilidade: não se esqueça que o que você vê na tela do computador quase 

sempre é diferente do que é mostrado numa apresentação em sala escura, com os 

projetores existentes por aí. Evite utilizar fontes (tipos de letras) com excesso de 

detalhes – a Arial é uma fonte comum e bem aceita – e não é preciso dizer que não 

se deve misturar fontes distintas em uma mesma apresentação.

  Efeitos e cores: negritos, itálicos e sublinhados devem ser evitados – eles cansam 

e não costumam funcionar muito bem à distância. O uso de cores também deve ser 

feito com cautela. O que aparece num reluzente laranja na tela do notebook pode ser 

exibido na tela de projeção com outro tom e confundir em vez de se destacar. Opte 

por cores que apresentem bom contraste com a cor usada no fundo (principalmente 

se o slide mestre tiver alguma cor). Faça um teste de cores antes, se possível na 

mesma sala onde a apresentação será feita.

  Cuidado com gráfi cos: as imagens são mais importantes que as palavras, mas elas 

devem trazer informações legíveis. Um gráfi co poluído ou que utilize uma escala muito 

pequena (ou muito grande – dependendo da informação apresentada) pode ser tão 

inútil quanto um parágrafo enorme e dá sono em quem vai ler.

  Não crie muitos níveis: a cada novo item, uma representação diferente é criada e o 

tamanho da fonte diminui. O bom senso indica que não se deve usar mais do que 

três níveis, sob o risco de as informações fi carem confusas.

  Evite excessos: usar recursos multimídia, como vídeos, animações e músicas, podem 

tornar a apresentação mais dinâmica. Porém, tenha em mente que o importante é 

a mensagem que se deve passar e não o show que você fará. Se tal recurso servir 

para reforçar a mensagem, vá em frente; caso contrário, dispense.

  Cuidado com a ortografia: a apresentação pode estar impecável, com toda a 

informação corretamente organizada, coesa e leve. Mas um único escorregão com 

a língua portuguesa pode por tudo a perder. Revise, revise e revise de novo.

  Avalie a real necessidade de usar elementos gráfi cos e níveis em excesso.

  Domine as informações: não há nada mais irritante do que um palestrante que precisa a 

todo instante consultar suas anotações ou mesmo os dados dos slides para completar 

uma frase ou responder a uma pergunta qualquer da audiência. Treine, repasse os 

dados tantas vezes quantas forem necessárias para que não reste dúvidas.
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Reforçando...

O PowerPoint do pacote Microsoft Offi ce é o software mais popular para 

confecção de slides. Aprenda a utilizá-lo assistindo ao vídeo disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=_fC9872w_MY>.

4Praticando...

A partir das dicas apresentadas, planeje visualmente, em seis slides, a 

apresentação do conteúdo exposto no subtítulo: “Dicas para uma boa 

apresentação”.

Abertura Fundamental 1 Fundamental 2

Fundamental 3 Fundamental 4 Fechamento

Conhecemos, nesta aula, as noções básicas do planejamento visual. Vimos 

que o entendimento dos princípios da percepção visual leva ao conhecimento 

necessário para a composição visual utilizando-se adequadamente os 

elementos visuais.



Autoavaliação

22

Desenho Técnico A14

Pratique o planejamento visual de slides no software de apresentação 

disponível. Que tal fazer uma apresentação sobre o conteúdo da Aula? 

Lembre-se de defi nir o slide mestre e das propriedades dos elementos 

visuais, eles são os códigos que serão lidos e interpretados pela plateia.
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