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Este trabalho 
sistematiza a própria 
prática profissional 
na área de 
designer visual e da 

inquietação de querer contribuir 
com uma comunicação eficaz e 
dialógica. 

        OBJETIVO 
Problematizar e discutir como e de 
que modo a comunicação do resultado 
na pesquisa acadêmica pode ser 
apresentada em formato de pôster digital 
observando os princípios básicos da 
comunicação visual.

     METODOLOGIA
Oficina prática, com os participantes para 
confecção de um pôster, observando-
se os princípios básicos e avaliação da 
oficina proposta.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pôster como dispositivo didático 
pedagógico de comunicação acadêmica 
possibilita uma comunicação eficaz na 
apresentação das considerações finais do 
projeto de Pesquisa.

Com ajudas visuais, 
apresentados aos 
grupos, em forma 

dialogal. Os 
resultados eram 
surpreendentes, 
(FREIRE, 2014, 

p.135)

Em nossa 
prática usamos 
codificações 
ora feitas por 
nós, ora pelos 

educandos; às vezes 
fotografias, às 

vezes desenhos; já 
um pequeno texto, 

já uma pequena 
dramatização em 
torno de um fato 

concreto 
(FREIRE, 2010 p.62) 

   PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO          
 VISUAL

PROXIMIDADE: 
Agrupamento visual de elementos que 
tenham relações próximas entre si, criando 
uma identidade visual.

ALINHAMENTO: 
É o fato de criar visualmente eixos de linha 
que liguem os elementos no pôster. O 
alinhamento pode ser à esquerda, à direita, 
centralizado ou justificado.

REPETIÇÃO: 
Ocorre quando elementos como cor, textura, 
tipo de fonte, linha, se repetem no projeto 
gráfico do pôster, estabelece uma unidade 
visual. A identidade visual é um elemento 
importante na didática da comunicação do 
trabalho acadêmico.

CONTRASTE: 
Diferencia o contexto como, por exemplo: 
título e corpo do texto. Ressaltando as 
diferenças na proposta do pôster. ex. 
contraste preto e branco.

Entretanto, o pôster não é somente agradável 
esteticamente, mas também eficiente na 
apresentação das informações e mais ainda, 
porque permite discutir o conteúdo da 
produção acadêmica.  

TIPO DE FONTE: 
As fontes são os elementos gráficos utilizados, 
elas são peças importantes no planejamento 
visual, classificam-se em: “com serifas” e 
“sem serifas”. 

Um pôster “limpo e atraente” deve ter entre 
400 e 600 palavras. 

Os tamanhos de letra utilizados devem 
obedecer a uma hierarquia: Título> 
Subtítulos> Autores> Instituição> Texto> 
Referências. 

CORES:
Podemos destacar as cores quentes como 
vermelho e laranja. Elas tendem a chamar 
atenção do leitor porque são mais excitantes.

As cores frias, com o azul e o verde, são 
cores que passam a sensação de descanso e 
distanciamento, e são indicadas para serem 
usadas em fundo de pôster.

IMAGENS: FOTOGRAFIA, GRAFICOS, TABELAS, 
ILUSTRAÇÕES E LOGOTIPOS

O pôster utiliza imagens como: gráficos, 
tabelas e fotografia. 

A fotografia permitir problematizar alguma 
prática. 

Entretanto, a utilização desse recurso visual 
implica em direito de imagem.

Portanto, é necessário conhecer esses 
princípios básicos para poder decidir a 
identidade visual e orientar as nossas 
escolhas.
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