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Repetição

● Repita alguns aspectos de design por toda a 
peça;

● O elemento repetitivo pode ser a fonte em 
negrito, uma linha grossa, um certo marcador, 
uma cor, um elemento de design, um formato 
especial, as relações de espaço etc.

● Pode ser qualquer coisa que o leitor reconheça 
visualmente.

● A repetição pode ser pensada como uma 
consistência. 



  

Observe os dois e perceba para onde
o olho se move!
Quando você chega ao número do 
telefone, para onde olha depois?
Percebe que volta para a outra fonte
em negrito?

É um truque visual que designers 
podem utilizar para manter a atenção 
do leitor na página!



  

Investir em uma fonte em negrito forte!!!
Veja a diferença!



  

Em uma publicação de várias páginas
a repetição é um fator importante
de unidade nas páginas.

Quando um leitor abre na página 4 ou 
12 ele deve perceber que são ambas 
partes da mesma publicação!

Atente para os elementos de repetição 
abaixo:

- linha dupla em cima consistente em 
todas as páginas;
- fonte consistente nos títulos e 
subtítulos e espaço consistente acima 
de cada um;
- linha única repete-se no final de cada 
página;
- os números de páginas ficam no 
mesmo lugar e têm a mesma fonte.



  

Como criar o efeito de algo especial?

Veja esse layout ao lado → ele utiliza 
o mesmo padrão do slide anterior, 
mas para dar destaque uma coluna 
única e larga ocupa o espaço de duas 
colunas no início da página:

- chama a atenção e destaca um 
ponto relevante!!



  

Repetição em diferentes tipos de 
documentos cria uma unidade visual 
interessante de trabalhar!



  

Mesma em um documento de uma 
página, elementos repetitivos 
estabelecem uma continuidade 
sofisticada e podem “juntar a coisa 
toda”!



  

Sobrepor um elemento de design ou 
puxá-lo para fora das margens serve 
para unificar duas ou mais peças, ou 
para unificar o primeiro e segundo 
plano, ou para unificar publicações 
separadas que têm um tema em 
comum.

Os itens não precisam ser exatamente 
iguais para dar a sensação de terem 
uma relação entre si!



  

Um recurso interessante de abordar e 
eficaz é tirar um elemento de uma 
imagem e repeti-lo. 

O pequeno triângulo na imagem ao 
lado poderia ser aplicado em materiais 
relacionados, como envelopes, 
cartões, bexigas, etc...

Perceba que esse triângulo se 
originou dentro da imagem do bule 
inicialmente!



  

Podemos utilizar um elemento de um 
design já existente e criar um novo 
design com base nesse elemento.

Veja este exemplo e o próximo para 
comparar!



  

Veja como a repetição opera com os 
símbolos da figura!



  

A mera sugestão de um elemento 
repetitivo pode trazer os mesmos 
resultados do uso da repetição por 
inteiro.

Tente incluir apenas uma parte de um 
elemento familiar ou use-o de uma 
maneira diferente.



  

A repetição não significa que você 
deve utilizar as mesmas coisas.

No cartão ao lado, os títulos têm a 
mesma fonte, mas em cores 
diferentes.

As ilustrações têm estilos diferentes, 
mas são todas divertidas e inspiradas 
nos anos 50.



  

O que se preocupar com a 
repetição

● Leve as consistências já existentes um pouco 
mais adiante:
– Você pode transformar alguns elementos em parte 

de um design gráfico consistente, tal como os 
títulos?

– Em seguida, pense:
● Acrescentar elementos cuja única finalidade seja criar 

uma repetição;
● No começo, apenas encontre repetições já existentes e 

reforce-as;
● Conforme for se acostumando à ideia e ao visual, 

comece a criar repetições para melhorar o design e a 
clareza das informações.



  

Contraste

● O constraste é uma das maneiras mais eficientes de aumentar o interesse visual de 
uma página e criar uma hierarquia entre elementos diferentes;

● A regra importante a ser lembrada é que, para o contraste ser efetivo, ele deve ser 
forte.

● O contraste é criado quando dois elementos são diferentes;

● Você pode contrastar:

– Uma fonte grande com uma fonte pequena;

– Uma linha fina com uma linha grossa;

– Uma cor fria com uma cor quente;

– Uma textura suave com uma textura áspera;

– Um elemento horizontal (como uma linha longa de texto) com um elemento 
vertical (como uma coluna alta e fina de texto);

– Linhas bem espaçadas com linhas bem próximas;

– Uma imagem pequena com uma imagem grande.



  

Está página está bonita e organizada, 
mas não há nada nela que atraia os 
olhos!



  

Observe a diferença aqui:

- Uma fonte mais forte nos subtítulos e 
título;

- O título em letras maiúsculas e 
minúsculas e não apenas em 
maiúsculas como antes → isso 
permite utilizar uma fonte mais forte, o 
que também ajuda a reforçar o 
contraste!



  

Observe os problemas aqui:

- dois alinhamentos: à esquerda e à 
direita;
- tamanho do espaço entre os 
elementos é muito parecido;
- a organização é inconsistente: às 
vezes as datas estão a esquerda, as 
vezes à direita!
- o nome dos cargos mistura-se com o 
corpo do texto.



  

Veja a diferença:

- um único alinhamento à esquerda;
- as duas linhas de alinhamento à 
esquerda são bastante fortes e 
reforçam uma à outra: alinhamento e 
repetição;
- os títulos são fortes;
- os segmentos possuem bom 
espaçamento;
- diplomas e nomes de cargos estão 
destacados em negrito.



  

Veja como o constraste pode ser 
trabalhado com as fontes, linhas e 
cores!



  

Se quiser utilizar colunas altas e finas em um informativo, 
coloque títulos fortes para criar uma direção horizontal 
contrastante pela página.
Há um contraste importante aqui entre o título na horizontal 
e as colunas na vertical! As colunas são também um 
elemento repetitivo.



  

Há um problema aqui: muito texto em 
uma coluna apenas!

O ideal seria separar o texto em mais 
de uma coluna!

Encontrar frases-chave para destacar 
ajudaria a ler o texto de maneira mais 
atrativa!



  

Veja a diferença na estrutura 
da imagem!

Perceba como seus olhos 
acabam sendo atraídos pelos 
textos em negrito e você é 
quase forçado a tentar ler 
pelo menos essas partes!

Se as pessoas chegarem até 
esse ponto no seu texto, a 
chance de lerem tudo 
aumenta!



  

Veja a diferença aqui:

- título;
- aumentar a imagem;
- fundo preto para 
repetição;
- retirar a foto da 
autora.



  

Problemas aqui:

- falta contraste;
- alinhamento centralizado;
- falta de repetição e 
proximidade;
- fonte sem graça.



  

Veja as mudanças aqui:

- livre-se da fonte Arial e 
Times new Roman;
- livre-se do alinhamento 
centralizado;
- Encontre os itens mais 
interessantes e enfatize-os;
- junte as informações em 
grupos lógicos. Use espaços 
para juntar ou separar 
elementos;
- Encontre elementos que 
possam ser repetidos;
- Crie contraste:
    No  título: azul e preto;
    Nos tamanhos das fontes;
    Nas fontes cinzas.



  

Veja a diferença no site que 
usamos como exemplo da 
aula passada!!!



  

Exercício
Aplique um pouco dos 4 princípios: alinhamento, 

proximidade, repetição e contraste!



  

Exercício
Encontre pelo menos 07 diferenças entre os dois exemplos de currículos. Circule cada 
diferença e nomeie o princípio do design que ela desrespeita. Descreva quais são as 

mudanças a serem feitas.



  

Exercício
Quais os problemas deste anúncio?

Perguntas de apoio:

- existe um ponto de foco principal?
- por que não e como você pode 
criar um?
- por que uma parte tão grande do 
texto está em maiúscula?
- São necessárias as margens 
grossas e as caixas de dentro?
- Quantas fontes diferentes foram 
usadas?
- Quantos alinhamentos diferentes?
- Os elementos lógicos estão 
agrupados?
- O que você poderia usar como 
elementos repetitivos? 

Crie uma nova proposta usando os 
4 elementos de design que você 
aprendeu!
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