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1. PRODUÇÃO DE DESIGN VISUAL: ORIENTAÇÕES E PRINCÍPIOS BÁSICOS

 Nesta seção, apresentamos alguns fundamentos do design visual (ou de-
sign gráfico), pontuando e esclarecendo dúvidas que possam surgir durante o 
processo de produção de materiais educacionais. Com linguagem clara, objetiva 
e visando à práxis, o conteúdo, a seguir, auxilia a aplicação de princípios básicos 
do design, a fim de que estes potencializem os projetos voltados à educação. 
 Esperamos que as páginas, a seguir, desmistifiquem e desconstruam a 
ideia do design enquanto algo complicado, sofisticado ou acessível apenas para 
pessoas com dons artísticos. Pretendemos, com este guia, demonstrar como o 
design já se faz presente no cotidiano de quem se aventura a produzir materiais 
educacionais e como alguns simples conceitos e dicas podem tornar esta prática 
muito mais fácil e eficiente.

Vamos lá?!

1.1 MAS AFINAL, O QUE É ESSE TAL DE DESIGN?

 Frente à complexidade e abrangência do termo, torna-se difícil estabe-
lecer um único sentido ao conceito de design, de maneira que os próprios de-
signers não chegam a um consenso. Partiremos, então, da ideia difundida pela 
Bauhaus, considerada a primeira escola de design do mundo, que advém de uma 
frase célebre de seus fundadores: “A forma segue a função”, ou seja, diferente-
mente da arte, um bom design não pode ser apenas bonito, também deve ser 
funcional. Por exemplo, o design de uma cadeira não deve ater-se apenas as suas 
formas mas, principalmente, se ela é confortável, feita de materiais duráveis, sus-
tentáveis e o impacto disso em seu custo e produção. Deu para perceber que 
design e projeto tem tudo a ver, não é? Mas como se dá essa relação da “forma e 
função” no design visual?
 William Addison Dwiggins foi quem criou o termo design gráfico e no livro 
“O que é Design Gráfico?” há uma fala que diz: 

A função do design gráfico é apresentar a mensagem de forma cla-
ra - transmitir as ideias importantes e fazer com que as menos im-
portantes não deixem de ser percebidas. Isso requer um exercí-
cio de bom senso e uma aptidão para a análise, e não para a arte.

 Ora, “transmitir as ideias importantes de forma clara e fazer com que as menos 
importantes não deixem de ser percebidas” não é também atribuição do educador? 
 Pois aí entra um outro profissional: o designer educacional (também cha-
mado de designer instrucional ou pedagógico). É comum as pessoas confundirem 
o designer visual e o designer educacional, já que eles atuam em conjunto, porém a 
natureza do ofício desses profissionais é distinta. 
 Vimos que design e projeto são quase sinônimos, então, podemos dizer 
que o designer educacional projeta as experiências de aprendizagem que o aluno 
terá em determinado curso, disciplina, ambiente virtual ou material educacional 
e o designer gráfico, no contexto educacional, projeta o visual desses materiais, 
ambientes, cursos e disciplinas. 
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1.2 E POR ONDE EU COMEÇO?

Abordaremos o método aqui de maneira bastante objetiva e enxuta, sem 
trazer a discussão das teorias e teóricos da metodologia do design, que são mui-
tos. Pensemos que o método não é uma receita de bolo; não basta seguir o passo 
a passo para conseguir um bom design, porém, faz-se necessária uma sequência 
estruturada que sustente e otimize o processo criativo.  

O método para o designer não é nada absoluto e definitivo; é algo que se pode 
modificar, se encontrar outros valores objetivos, que melhorem o processo. E 
isto ligasse à criatividade do projetista que, ao aplicar o método, pode descobrir 
algo para melhorar. Portanto, as regras de método não bloqueiam a persona-
lidade do projetista, mas, pelo contrário, estimulam-no a descobrir coisas que, 
eventualmente, poderão ser úteis também aos outros. (MUNARI, p.36 1998)

Assim, deixamos como sugestão o método de BRAGLIA (2010), que abrange vá-
rias concepções de método para design e que utilizaremos como base no desenrolar 
desta seção. A produção segue as etapas abaixo:

Análise/ Problema

ExecuçãoAvaliação

Projeto/Criaçãoa

a

a

a

a) Análise/ Problema

Nesta fase inicial, a proposta é voltar-se para o material que pretende de-
senvolver ou melhorar, focando em alguns pontos importantes que guiarão o 
restante do projeto. São estes:
• Qual é a necessidade desse material? (Introduzir um novo tema? Explicar um

conceito complexo? Exemplificar uma situação prática?)
• A quem se destina esse material? (estudantes em fase inicial do curso, estudantes

em fase de conclusão, adolescentes, adultos, jovens adultos, idosos, crianças)
• Como esse público adquire informação? (texto longo, texto curto, em mate-

rial impresso, em vídeo, on-line)
• Qual é o objetivo do material? (esclarecer uma dúvida de um aluno ou de uma tur-

ma específica? Será base de um curso ou disciplina específicos?)
• Existe material de conteúdo semelhante? (é necessário criar o material do zero? Caso

exista um material semelhante, o que eu gostaria de modificar/ melhorar nele?)
• Para auxiliar no levantamento desses pontos, é usual e bastante recomendá-

vel o preenchimento de um instrumento chamado briefing.

Briefing é, literalmente, instrução, ou seja, ele dá as diretrizes para a con-
cepção do projeto. O briefing deve ser preenchido pelo idealizador do projeto e 
entregue ao responsável por produzir o design do material (designer). Caso você 
seja idealizador e também executor do projeto de design, preencha, mesmo as-
sim, o briefing para que suas necessidades e expectativas fiquem claras e registra-
das desde o início do trabalho.

b) Criação

Esta segunda fase ainda ocorre no campo mental, organizando as ideias para 
que possam ser viabilizadas nas etapas seguintes. Na criação, deve-se definir o tipo de 



material a ser produzido, os recursos que serão utilizados, custo e prazo de produção. 
É também nesta etapa que são definidos os conceitos e elementos que irão compor a 
identidade visual do material.
 A identidade visual é composta por um conjunto de elementos, como co-
res, tipografia, textura e grafismos, que tornarão o material único e reconhecível. 
Por isso, é imprescindível manter esse padrão definido nesta etapa, para fortale-
cer e embasar a identidade do projeto. No caso de construção de marcas, cria-
-se um manual de identidade visual com as normas e elementos que orientam 
a aplicação do logotipo, cores, tipografia e demais itens a fim de dar unicidade à 
marca. No caso de produção de material institucional, deve-se sempre seguir o 
estabelecido no Manual de Marca dos Institutos Federais, instituído pela Portaria 
Setec/MEC nº 31, de 15 de setembro de 2015.
 A seguir, veremos, de forma bastante resumida, alguns desses elementos 
e como utilizá-los de maneira mais eficiente.

5.3 COR

 Começaremos falando sobre a escolha de cores para o projeto, pois é algo 
que já fazemos em nosso cotidiano. Quando escolhemos uma camisa e um sapa-
to, por exemplo, intuitivamente já estamos realizando combinações de cores a 
fim de expressar algo ou mesmo por conta de nosso gosto pessoal. Ao selecionar 
as cores para um projeto de design, essas escolhas devem ser feitas de modo 
consciente, buscando passar as informações e sensações corretas, de forma clara 
e agradando ao público a quem o projeto se destina. 
 Apesar de conhecer e compreender a grande contribuição dos sistemas de 
Newton, Goethe, Chevreul e Otto Runge para o estudo da cor, não os abordaremos 
enquanto fenômeno óptico e físico, mas do ponto de vista psicológico e, portanto, 
subjetivo apresentados por Eva Heller, Tom Fraser, Modesto Farina, dentre outros.
 Quanto às sensações psicológicas da cor, comecemos pela sensação de 
calor e frieza. 

Cores quentes

Cores frias

 As cores quentes, que são o vermelho, o laranja, o amarelo e as variações 
tonais dessas cores, transmitem sensação de calor, movimento, energia. Já as co-
res frias, azul, verde, roxo e suas variações tonais, transmitem a sensação de frio, 
repouso e racionalidade.  
 Cada cor, porém, mesmo dentro de um mesmo “grupo”, possui suas especifici-
dades, podendo transmitir sensações diferentes. Vejamos a seguir:



Vermelho: Cor associada ao fogo, calor, energia, movimento, paixão, raiva. No design é bastante 
utilizada para dar destaque a alguma informação, sinalizar perigo, chamar a atenção. Em tons 
mais escuros também remete a força e elegância.

Laranja: Está relacionada à vibração, entusiasmo, espontaneidade, saúde, alegria. É muito 
utilizada junto ao público jovem.Também pode ser usada para chamar atenção, mas sem a 
força e violência do vermelho.

Verde: Por ser a mistura do amarelo e do azul, carrega um pouco das características dessas 
cores, como o efeito relaxante do azul e a energia do amarelo. Associado à natureza, reme-
te à fartura, prosperidade, por isso, também é relacionado ao dinheiro. 

Azul: Cor que transmite serenidade, equilíbrio, tranquilidade. Nos tons mais claros também 
remete ao frescor, e nos tons escuros à segurança, sobriedade, maturidade. Dependendo 
do uso, pode trazer sensação de tristeza, vazio.

Violeta: É a cor da imaginação, criatividade, espiritualidade e mistérios. Nos tons escuros 
remete ao luxo, à nobreza e também ao luto. Os tons claros são associados à feminilidade, 
romance e ao perfume das flores.

Rosa: A mais feminina das cores. Carrega a energia do vermelho, mas sem sua agressivida-
de. Passa sensação de diversão, imaturidade e futilidade. Os tons mais claros remetem à 
delicadeza, ao amor e os tons escuros à sofisticação.

Marrom: Associada à terra, é uma cor que traz sensação de estabilidade, confiança e firme-
za. É neutra, muito utilizada em fundos e texturas, substituindo o preto de forma mais sutil 
ou trazendo calor de forma menos óbvia.

Cinza: Remete ao que é clássico, formal, elegante, sem ser opressivo como o preto. Pode ser 
associado ao mau humor e à depressão e pode substituir tanto o branco em seus tons mais 
claros quanto o preto em seus tons mais escuros.

Preto: Remete ao poder, força, elegância e formalidade. Pode ser associado à morte e ao 
mal. Devido à sua neutralidade é a cor mais utilizada para tipografia e também muito usada 
em fundos e outros elementos estruturais.

Branco:  Remete à paz, pureza, limpeza, início, simplicidade e vazio. Pode ser combinado 
com qualquer outra cor e é extremamente utilizada como fundo, dando destaque aos ou-
tros elementos do projeto.

Bege: Cor que transita entre o calor do marrom e a frieza do branco. Associada ao conserva-
dorismo, dependendo do uso, pode dar sensação de tédio. É recomendado utilizá-la como 
cor secundária, dando destaque a outra cor do projeto.

Amarelo: Ligada ao sol, portanto associada à luminosidade, brilho e alegria. Os tons mais 
claros remetem à suavidade e os mais escuros são utilizados no design para conferir uma 
aparência antiga, vintage aos projetos.



 Essas associações e sensações apresentadas são comuns ao ocidente, nes-
te período histórico. As sensações psicológicas sofrem alteração de acordo com a 
cultura e o período histórico e, portanto, esses fatores devem ser considerados na 
fase de criação do projeto.
 Agora que já sabemos quais os efeitos causados pelas cores, vejamos como 
esses podem ser potencializados e melhor estimulados por meio da combinação de 
cores. Para isso, utilizaremos o círculo cromático que é formado por 12 cores, sendo: três 
primárias, três secundárias e seis terciárias. 

 As cores primárias são o vermelho, o azul e o amarelo. As cores secundárias são 
o resultado da mistura de duas primárias.

 Para melhor entendimento, falaremos sobre combinação de cores a partir da vi-
sualização no círculo cromático. As combinações, abaixo, tornam as composições mais 
harmônicas, facilitando a escolha das cores a partir da sensação psicológica que se de-
seja transmitir, conforme já exposto.

a) Monocromática

Também chamada de tom sobre tom é a combinação de uma cor só dentre seus 
diferentes tons. Nesta composição, não há contraste.
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Exemplo de imagem monocromática:

b) Análogas

Diz respeito à combinação de cores vizinhas. Pelas cores possuírem composi-
ção em comum, o nível de contraste é baixo.

Cena do filme Blade Runner. 2019.
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Exemplo de imagem com cores análoga:

Tela “Noite Ilustrada” de Van Gogh, 1889.

c) Complementares

 É a combinação das cores dispostas de forma oposta no círculo cromático. Des-
ta maneira, teremos sempre uma cor fria e uma cor quente, causando grande contraste 
entre elas. Para equilibrá-las, é prudente usar uma das cores de maneira predominante 
e a outra em “pequenas doses”.
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Exemplo de imagem com cores complementares:

d) Complementares divididas

 É uma variação da combinação complementar onde o contraste é menor. Nes-
ta, combina-se uma cor com as adjacentes de sua complementar.

Cena do filme “O fabuloso destino de Amélie Poulain, 2001.
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Tela “A dança” de Henri Matisse, 1905.

d) Outras combinações

 Temos, ainda, outras combinações onde há um alto grau de contraste, o 
que pode ocasionar desequilíbrio na composição deixando-a vibrante e difícil 
de harmonizar.

5.4 TIPOGRAFIA

 Tipografia vem do grego Typos = forma e Graphein = grafia, ou seja, 
diz respeito ao desenho de cada letra, cada caractere. Assim, uma família ti-
pográfica é o conjunto de caracteres com as mesmas características e suas 
variações.
 O mais usual, porém, é utilizar o termo “fonte”, que se refere ao conjunto de gli-
fos que compõem uma família tipográfica. 
 Família tipográfica:

Helvetica Regular
Helvetica Bold
Helvetica Ultralight
Helvetica Light
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Fonte:

 Assim como as cores, a tipografia é capaz de transmitir sensações variadas con-
forme sua forma, seu peso e tamanho. Tais características fazem com que as famílias 
tipográficas possam ser divididas em diversos níveis de classificação, porém, não nos 
aprofundaremos. 
 Vejamos as particularidades das famílias com serifa e sem serifa e algumas 
variações dentro destas:   
 Serifas são traços que prolongam as hastes dos glifos, o que confere continuida-
de ao texto tornando menos cansativas as leituras longas. Por esse motivo, as famílias 
tipográficas com serifa são bastante utilizadas em livros e outros impressos com grande 
número de páginas.
 Já os tipos sem serifa, são indicados para títulos, chamadas e textos a 
serem utilizados em mídias digitais, por serem mais “limpos” e proporcionarem 
maior legibilidade. 



Com Serifa:

Com Serifa
Sem Serifa:

Sem Serifa
 Além das famílias com serifa e sem serifa, existem outros estilos, como a cur-
siva, que simula a escrita manual e é utilizada em logotipos, convites ou de forma fi-
gurativa em ilustrações, pois possui um baixo grau de legibilidade. O estilo fantasia 
permite uma enorme variedade de padrões e características bem diversas, sendo 
normalmente aplicado em títulos e logotipos. Existem ainda os estilos gótico e his-
tórico: o primeiro remete aos manuscritos medievais e possui caracteres densos e 
rebuscados; já o segundo, é inspirado na escrita greco-romana, com muitas irregu-
laridades. Ambos possuem baixa legibilidade e, por isso, são indicados para títulos 
ou detalhes que remetam às épocas mencionadas.

Cursiva:

Cursiva
Fantasia:

Fantasia

Gótica:

Gótica
Histórica:

Histórica



 Os tipos ainda podem variar no peso visual, sendo que o mais leve dá 
um ar mais elegante à composição e o mais pesado, com alto contraste, é mais 
marcante. Podem variar também na largura, o que não é muito recomendado, 
pois este recurso distorce o tipo; e também na postura, recurso utilizado para di-
ferenciar palavras, como é o caso de termos estrangeiros, trechos de outro autor, 
dentre outros.

Peso:

Helvetica Light            Helvetica Bold

Largura:

Helvet ica (100%)   Helvetica (-100%)

Postura:

Helvetica Helvetica

 Já pensando no texto em bloco, temos quatro tipos predominantes de 
alinhamento. Que são:

À esquerda: Aqui as linhas ficam com diferentes tamanhos e irregulares à direita. 
Segue o fluxo de leitura ociental, tornando-o, assim, um dos mais utilizados.

À direita: Neste alinhamento, as linhas também ficam com diferentes tamanhos, 
porém, irregulares à esquerda. Seu fluxo de leitura dificulta a legibilidade para 

os ocientais. Assim, recomenda-se seu uso para trechos do texto como citações, 
notas, etc.

Centralizado: O texto centralizado produz linhas irregulares em ambos os lados. 
Por conta disso, textos longos não devem ser centralizados para não tornarem-
-se monótonos. Seu uso é mais indicado para títulos, convites e certificados, pois 

confere formalidade ao texto.

Justificado: Uma ótima opção para textos longos. Suas linhas têm o mesmo com-
primento em ambos os lados, criando margens uniformes e, assim, aproveitando 
melhor o espaço. Porém, ao optar por este estilo de parágrafo, deve-se atentar 
aos grandes espaços em branco que podem se formar; para evitá-los, é impor-
tante habilitar o recurso “hifenização” das palavras, de forma que as linhas não 
fiquem nem tão curtas e nem tão extensas.

1.5 COMPOSIÇÃO VISUAL

 Compor visualmente é organizar os elementos no espaço pré-estabeleci-
do, de maneira que as informações sejam transmitidas de forma clara através do 
ritmo de leitura, da hierarquia dos elementos, contraste e equilíbrio das formas. 
Já vimos como utilizar a cor e a tipografia; agora, veremos como utilizar esses 
elementos em conjunto com as formas e imagens na composição.



 Já percebeu como o título de um texto ou a imagem principal de uma 
composição nunca são colocados em seu centro geométrico, mas um pouco aci-
ma dele? É por conta do centro óptico: um ponto de atração do olhar que dita o 
ritmo de leitura de uma composição visual. Para os ocidentais, a leitura se dá na 
seguinte sequência: 

1.6 ARQUIVOS DE MÍDIA E COMO USÁ-LOS

 Você pode aplicar estes conceitos, ao desenvolver seus materiais, inde-
pendente do software utilizado. Recomendo que utilize aqueles nos quais já pos-
sui fluência e tem acesso fácil, como por exemplo o Microsoft Word ou o Micro-
soft Power Point. Aqueles que possuem facilidade e interesse podem se aventurar 
em softwares mais específicos, como os do Pacote Adobe, Gimp, Inkscape, dentre 
outros, usufruindo, assim, de recursos mais avançados.
  Ao finalizar seu material, você deve escolher um formato para salvar seu ar-
quivo. Essa parece ser a parte mais simples, mas, na verdade, implica em uma série 
de variações. Então, vamos entender um pouco sobre os formatos de arquivo. 
 A primeira questão a se considerar é a diferença entre arquivo aberto e 
fechado. Um arquivo aberto é aquele nativo do software onde o material foi cria-
do, que permite alterações em seu conteúdo e sua formatação. Compartilhar o 
arquivo aberto pode gerar uma série de complicações, como a impossibilidade 
de abertura no computador ou dispositivo móvel do aluno/leitor pela falta de 
software compatível ou software desatualizado, descaracterização do projeto

Centro óptico

Centro geométrico



visual por não ter a fonte instalada, dentre outros. A publicação de um material 
em formato de arquivo aberto traz a sensação de que ele está inacabado, em 
andamento. Assim, a sugestão é que o arquivo seja fechado antes de ser com-
partilhado com o público final.
 Um arquivo fechado não permitirá edições e, consequentemente, não so-
frerá alterações no projeto visual, garantindo que o aluno/leitor irá visualizar aquilo 
que foi idealizado. A seguir, uma tabela com os formatos de arquivo mais utilizados:

 Algumas últimas orientações para aqueles dispostos em utilizar softwa-
res de edição e criação gráfica e/ou enviar materiais para impressão em gráfica:
 
• Ao criar o arquivo, deverá optar por um modo de cor: utilize RGB para mate-

riais em tela e CMYK para impressos. 
• Quando for salvar seu arquivo, lembre-se de atribuir resolução acima de 

200 dpi para impressos.

FORMATO DO ARQUIVO USO INDICADO VANTAGENS DESVANTAGENS

JPEG Muito utilizado para 
fotografias e ima-
gens estáticas no 
geral. Pode ser usado 
tanto na web quanto 
para impressão.

Pode ser visualizado 
em, praticamente, 
qualquer programa;

O arquivo é leve.

Não salva fundos 
transparentes.

PNG Bom para fotografias 
e logotipos;
Recomendado para 

uso na web.

Imagens de alta 
qualidade;
Possibilita fundos 

transparentes.

Pode deixar o carre-
gamento lento.

GIF Ideal para web. Suporta animações 
curtas;

Salva transparência.

Não é indicado para 
gradientes, por ter 
um número de cores 
limitado

PDF Recomendado para 
documentos tanto 
para web como para 
impressão.

Mantém a formata-
ção original dos 
documentos;

Bastante popular.

É necessário um lei-
tor de PDF para 
visualização.

EPS Bom para impressos 
e intercâmbio entre 
softwares de edição 
gráfica.

Abre em qualquer 
software de edição e 
criação vetorial;
Mantém as camadas 
de criação.

Requer software gráfi-
co para leitura e edição.

TIFF Ideal para impressos. Muito utilizado na im-
pressão comercial pela 
capacidade de arma-
zenamento de dados e 
compactação sem per-
da de qualidade.

Mais utilizado pelos 
profissionais da área 
gráfica.



FINALIZAÇÃO

Ao finalizar o material é recomendado que compartilhe com algumas 
pessoas, de preferência, do seu público alvo para que testem e façam consi-
derações a fim de corrigir possíveis inconsistências de legibilidade, imagens 
e infográficos que possam não estar claros para quem faz a leitura, arquivos 
incompatíveis com outros dispositivos que não o seu, dentre outras possíveis 
falhas. É importante que estes ajustes sejam feitos antes da publicação para o 
público final ou de impressão em gráfica, se for o caso.

CLIQUE PARA ACESSAR AS REFERÊNCIAS
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