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Introdução à edição gráfica para internet e redes 

sociais 

 

Com a chegada da internet, blogs e das redes 

sociais, a comunicação digital também ingressou 

nos meios de aplicação da linguagem não-verbal 

para fazer comunicação. 

 

Com capacitação, muito treino e dedicação, um 

profissional do Design e da Multimídia é capaz de 

planejar, criar e executar atividades  como a criação 

de peças (cartazes, folders, banners, etc.), 

elaboração de logotipos, de vinhetas eletrônicas e 

de animações para a internet. 

 

Também passa pela criação de traçados e 

desenhos gráficos (layouts, templates, background) 

e formatação das páginas para portais na internet e 

aplicativos para celulares e tabletes, entre outras 

atividades muito interessantes. 

 



 

 

 

 

A comunicação pela internet, blogs e redes sociais envolve os elementos de 

texto, som e imagem, sob a ótica da interatividade e convergência de 

mídias. 

 

É importante saber utilizar programas computacionais de editoração e de 

tratamento de imagens, além de observar as associações possíveis entre 

plataformas, produtos e meios de comunicação. 

 

Em sua constituição, a composição visual é formada por elementos da arte 

visual que estruturam a linguagem e princípios que regem sua combinação. 

 

Estes elementos estão presentes em tudo o que se vê, pois em tudo há 

mensagens a serem transmitidas, símbolos e significados. 

 

Basicamente, a decodificação desses elementos representa: o ponto, a 

linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a escala, a dimensão e o 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O ponto: unidade de comunicação visual mais simples e 

irredutivelmente mínima. Quando vistos, os pontos se ligam e dirigem 

o olhar. Em grande número e justapostos, os pontos criam a ilusão de 

tom ou de cor. 

 

 



 

 

 

 

A linha: nas artes visuais, a linha tem, por natureza, energia. A linha é o 

elemento visual inquieto e inquiridor do esboço. Nunca é estática. 

 

 

A forma: A linha descreve uma forma, a linha articula a 

complexidade da forma. Existem três formas básicas: o 

círculo, o quadrado e o triângulo equilátero. 

 



 

 

 

 

A direção: cada uma das direções visuais 

simboliza um significado associativo. A direção 

é um valioso instrumento para a criação de 

mensagens visuais. 

 

O tom: oticamente, a variedade do 

tom distingue a complexidade da 

informação visual do ambiente. 

 



 

 

 

 

 

A cor: a cor está repleta de 

informação. É uma das mais 

penetrantes experiências visuais 

comum ao ser humano. 

 

 

A textura: Elemento visual que 

frequentemente substitui as 

qualidades de outro sentido, o tato. O 

ser humano também reconhece a 

textura por meio da visão, ou por 

meio da combinação de ambos. 

 



 

 

 

 

 

A escala: Pode ser estabelecida por 

meio do tamanho relativo das pistas 

visuais e também através das 

relações com o campo ou com o 

ambiente. 

 

A dimensão: elemento dominante no 

desenho industrial, no artesanato, na 

escultura e na arquitetura, e em 

qualquer material visual em que se 

lida com o volume total e real. 

 



 

 

 

 

O movimento: no modo visual, encontra-se mais frequentemente implícito do 

que explícito. Contudo, é uma força visual dominante na experiência humana. 

 



 

 

 

 

Veja um pouco sobre os softwares 

utilizados para a edição gráfica para 

internet, blogs e redes sociais: 

 

Corel DRAW 

 

Lançado no final da década de 80, o 

Corel foi um dos primeiros 

programas de editoração vetorial 

 

 

 

lançado no mundo e acabou fazendo muito sucesso no Brasil — 

principalmente nas gráficas — por causa do seu preço, que antigamente 

era bem mais em conta que o dos concorrentes. 

 

Indicado para quem trabalha com produção gráfica, criação de logos, 

folders e banners, o Corel tem uma interface bastante simples e fácil de ser 

entendida até para leigos, além de ter seus arquivos facilmente aceitos por 

praticamente todas as gráficas do país. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Illustrator 

 

Um pouco mais velho do que o 

Corel, o Illustrator chegou ao 

mercado em 1987 já com o selo de 

qualidade Adobe desde o começo. 

 

Tendo sido mais difundido nos 

Estados Unidos e na Europa do que 

 no Brasil por muitos anos, esse software de edição vetorial ganha pontos 

em relação aos concorrentes graças a sua capacidade superior de recursos 

e sua integração com outros programas da mesma empresa, como o Adobe 

Photoshop e o Adobe InDesign. 

 

No entanto, mesmo com todos esses apetrechos, o fato é que o Illustrator 

no final das contas entrega os mesmos trabalhos que o Corel, sendo 

bastante usado na confecção de flyers, folders e até vetorização de 

imagens, porém, graças ao Creative Cloud, com um preço bem melhor do 

que aquele que era praticado nos anos 90. 



 

 

 

 

Photoshop 

 

Já na corrida pelo título de melhor 

editor de imagens, temos o 

Photoshop, o queridinho dos web 

designers e até video makers. 

 

 

 

 

 

Longe de trabalhar com vetores, o forte do programa são os bitmaps (as 

imagens digitais geradas por bits), por isso, sua aplicação é bem mais 

presente no dia a dia de fotógrafos e profissionais que sejam 

especializados em desenvolver apenas produtos digitais, como sites, 

banners para portais, capas para fan pages do Facebook e até cenários 

para vídeos do After Effects e do Premiere. 

 

 

 



 

 

 

 

InDesign 

 

InDesign é um software desenvolvido 

para diagramação e organização de 

páginas, criado para substituir o Adobe 

PageMaker. 

 

O programa cria documentos em 

formato próprio, editável, que 

 

 

 

 

posteriormente pode ser exportado para EPS ou outros formatos 

específicos de impressão. O InDesign permite criar, diagramar, visualizar e 

editar materiais como: revistas, jornais, anúncios, embalagens, entre outros. 

 

Embora o InDesign possibilite gerar e distribuir os documentos em sua 

forma digital, o documento final normalmente é utilizado para a geração de 

matrizes para a posterior impressão. Esta fase em que o InDesign é 

utilizado para a criação dessas matrizes é conhecido como pre-press ou 

pré-impressão. 

 

 


