
� Uma das principais características da multimídia 
é a capacidade de manipular os mais diversos de 
tipos de mídia, buscando um contexto de 
estímulo multi-sensorial, sendo 
primordialmente o tato, a visão e a audição. 
Numa parcela menor mas cada vez mais 
presente, também estimulamos o olfato.

� As mídias podem ser agrupadas em cinco itens 
básicos: texto, som, imagem, animação e 
vídeo. A integração destes elementos num 
projeto multimídia coeso é um dos principais 
objetivos dos sistemas de autoria.

� Através do texto passamos informações e 
conteúdos dentro da linguagem escrita.

� Em artes gráficas, o texto é a parte verbal, 
lingüística, por oposição às ilustrações.

� Podemos pensar o texto em termos de 
conteúdo (texto escrito) e de forma (fontes e 
grafismos).

� Quando falamos em conteúdo falamos de 
informações de um modo geral, slogans, 
textos publicitários, jornalísticos, etc.

� Podemos utilizar recursos de hipertexto.

� Sofre a restrição de idioma.



� As fontes são parte importante na 
composição gráfica, no design gráfico.

� As características das fontes se integram 
dentro do grafismo, aos outros recursos 
visuais. Assim, a escolha da fonte é muito 
importante.

� O texto também está presente em logotipos.



� Imagem (do latim imago) significa  representação visual 
de um objeto.

� As imagens podem ser dividir em:
� Grafismos;
� Ícones;
� Fotos;
� Ilustrações.

� Transmitem conceitos e mensagens (discurso) através 
da linguagem visual. Esta linguagem tende a ser 
universal porém está intimamente ligada à cultura dos 
povos.



� Intervenções 
abstratas que 
aliam cores e 
formas diversas.

� Muitas vezes se 
integra a um 
desenho ou 
funcionam como 
decoração.

� Geralmente são 
vetoriais.



� Ícone, para a Semiologia, é uma imagem que mantém 
com um determinando objeto uma relação de 
semelhança ou propriedade. Um ícone é uma 
abstração de algo que é do nosso conhecimento e 
apresenta pelo menos um traço em comum com o 
objeto representado.

� O ícone possui relação de semelhança com o objeto 
que representa. Ele possui três níveis:
� imagem (aparência visual) - ex. caricatura
� diagrama (relações internas e estruturais) - ex. um mapa
� metáfora (possui significado semelhante em algum 

aspecto) - ex. o leão, uma fera indomável, associado ao 
Imposto de Renda.

� Peirce dizia sobre o signo: "Defino um ícone 
como sendo um signo que é determinado por 
seu objeto dinâmico em virtude de sua 
natureza interna".

� Diferente do texto, não são limitados pelo 
idioma,sendo uma linguagem universal.





� As fotos são momentos da realidade 
capturados por lentes. 

� Podem sofrer intervenções, porém podem se 
tornar, a partir daí, ilustrações.





� As ilustrações são representações gráficas ou 
fotos com elevado grau de intervenções.

� Dividem-se em diversos estilos, desde 
caricatos até hiper realistas, e técnicas, entre 
elas traço, 3D, pintura digital, vetor, etc.

� Não existe limitação para a imaginação do 
ilustrador. Na maioria das vezes apresenta 
elementos fantásticos.











� Os sons são usados de várias maneiras, muito 
especialmente para comunicação através da 
fala ou, por exemplo, música. A percepção do 
som também pode ser usada para adquirir 
informações sobre o ambiente em 
propriedades como características espaciais 
(forma, topografia) e presença de outros 
animais ou objetos. 

� O som é o elemento mais sensual da 
multimídia. Como se utiliza o poder do som 
pode fazer a diferença entre uma simples 
apresentação multimídia e uma apresentação 
profissional. Em projetos multimídia não é
necessário o conhecimento de harmonia, 
intervalo, ondas, claves, etc. Porém é
indispensável se ater a três pontos: como 
criar o som; como gravar e editar o som; e 
como incorporar o som no projeto. 



� Sonoplastia é a comunicação pelo som. 
Abrangendo todas as formas sonoras -
música, ruídos e fala, e recorrendo à
manipulação de registros de som, a 
sonoplastia estabelece uma linguagem
através de signos e significados.

� Na produção cinematográfica e televisiva 
profissional, a gravação de diálogo, música e 
efeitos sonoros são tratados como 
elementos separados.

� Alguns passos devem ser seguidos para 
adicionar som num projeto multimídia: 
� Decidir qual o tipo de som que é necessário, como por 

exemplo, música de fundo (background music) ou 
efeitos especiais, ou um discurso. Decidir onde que o 
som irá ocorrer. Alocar ele dentro do storyboard.

� Editar o som ajustando ao projeto.

� Testar o som para verificar se o tempo está
apropriado com a imagem. Isto pode envolver uma 
repetição dos passos e deverá ser realizado até se 
obter a máxima sincronização.

� Temos três tipos de som:
� Falas e diálogos dos personagens;
� Efeitos sonoros - são sons criados ou editados 

artificialmente, utilizados para enfatizar obras 
artísticas como filmes, programas de televisão, 
animações, jogos de vídeo, músicas, ou outros meios 
de comunicação. Na indústria de gravação é
freqüentemente abreviado "FX".

� Trilha sonora - é um conjunto das peças musicais 
usadas em um filme. Pode incluir música original, 
criada de propósito para o filme (música incidental), 
ou outras peças musicais, canções e enxertos de obras 
musicais anteriores ao filme.


