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Pregnância:
saiba como trabalhar a organização visual na web
A tela ainda está em branco, o cursor do mouse pisca cada

vez mais acelerado e à sua volta uma dezena de informações

aguardam para serem agrupadas visualmente na montagem de

um layout. Assim, na etapa de concepção de uma interface de

um site, os conceitos de pregnância vão ajudá-lo a definir da

melhor maneira a organização visual de seu projeto.

"Pregnância visual é a característica que determinado

elemento visual tem de se destacar em meio a outros. Ou seja,

tanto em projetos impressos quanto digitais, a pregnância está

presente, em maior ou menor grau, nos diversos recursos visuais

que os compõem", explica José Ricardo Cereja, coordenador

do setor de design do Colégio Santo Inácio (RJ) e professor de

Computação Gráfica da PUC-Rio.

Falando sobre as principais diferenças na aplicação dos

conceitos de pregnância em relação aos projetos impressos e

digitais, o professor destaca a importância do entendimento

sobre o comportamento do usuário. "Posso dizer que a pregnân-

cia visual tem 'presença' maior no meio impresso, interferindo

mais na percepção do leitor, causando sensações agradáveis ou

não, dado o tempo em que se detém para realizar determinada

leitura da peça gráfica. Ao passo que, no ambiente virtual, estas

sensações são diluídas, tanto pela dinâmica do movimento dos

olhos seguindo o cursor percorrendo os focos de atenção e

grupamento de informações na interface, além é claro do tempo

de permanência e percepção visual determinada pela dinâmica

da navegação".

Diante disso, de que forma podemos justificar a aplicação

dos conceitos de pregnância na criação e no desenvolvimento

de um site? "Eles são fundamentais, porque auxiliam a impor-

tante tarefa de hierarquizar informações visuais na interface. É

um ótimo conceito em torno do qual se pode tomar decisões

importantes sobre o uso de outros elementos conjuntamente

- cor, tipografia e animações, por exemplo. Além disso, con-

ceitos como o da pregnância servem para que os designers

possam dar um passo maior em direção à forma criativa de

desenvolverem seus projetos em design para web. Isso porque

tenho visto muitos sites excelentes, porém com o mesmo visual.

Parece-me que há pouca ousadia neste sentido - claro com

algumas experiências interessantes -, mas no campo dos sites

comerciais tenho encontrado muitas interfaces iguais umas às

outras", aponta Cereja.

Influências na organização visual de um site

No livro "Gestalt do Objeto", o professor João Gomes Filho

aponta que a pregnância da forma está diretamente ligada a orga-

nização formal do objeto. Trazendo esta realidade para a internet,

quais fatores influenciam na organização visual de um site?

"Acredito que a questão central de um site deva ser a

usabilidade. Assim, a pregnância será usada a seu favor. Desse

modo, todo o design da interface deve considerar a hierarquia

das informações e a facilidade com que o usuário consegue

identificar a informação que está buscando. O estudo da

pregnância é essencial desde a fase de definição do layout,

pois, muitas vezes, várias informações diferentes 'brigam' pela

atenção do usuário, sem que as mais importantes consigam se

destacar a contento. Isso acontece frequentemente em web-

sites de baixa pregnância visual. É um tormento para o visitante

encontrar o que está procurando, o que pode desestimulá-lo

a continuar a visita", alerta Lígia Fascioni, doutora em Gestão

Integrada do Design (www.ligiafascioni.com.br).

Para o professor Cereja, esta questão deve ser analisada a

partir de três vertentes principais. "Poderia aqui dissertar sobre

os fatores de cada um dos elementos clássicos da organização

visual de um site: fotos, desenhos, ícones, tipografia, logotipo,

texto, animação etc. No entanto, prefiro agrupar estes elemen-

tos em três categorias - imagens, texto e vídeo - para dizer que



e-mais - pregnância :: 45

o resultado final ou os fatores de relevância devem considerar

o equilíbrio entre os elementos que fazem parte destes três

grupos. Obviamente, considerando os diferentes níveis de

importância na composição da imagem final que é percebida

pelo usuário. Isso porque o usuário percebe uma interface como

uma grande massa de forma e cor antes de pôr atenção em um

determinado campo visual ou informação. É neste momento

que a pregnância visual se faz presente, em ritmo crescente,

da percepção geral do usuário para a percepção específica de

determinado conjunto de informações visuais".

O que determina uma boa pregnância?

Buscar harmonia e equilíbrio no uso dos principais elemen-

tos visuais (fotos, desenhos, ícones, tipografia, logotipo etc.) é

apontado como um dos principais caminhos para se atingir um

bom grau de pregnância em um site.

"Todos eles com a possibilidade de serem organizados

em planos visuais, de forma a manterem pregnância visual

de acordo com a hierarquia e relevância da informação a qual

estão ancorados. É muito importante não esquecer que cada

"Muitas vezes, vários
informações diferentes
'brigam'pé a atenção
do usuário, sem que
as mais importantes
consigam se destacar
a contento" (Lígia
Fascioní)

elemento tem intra-relações visuais e que estabelece relações

com os outros elementos. Ou seja, um logotipo, por exemplo,

mantém em seu próprio desenho relações de pregnância inter-

nas entre sua cor, sua forma e sua tipografia. Daí, então, ele vai

relacionar-se com os outros recursos visuais presentes e deve

se destacar mais ou menos tanto quanto haja equilíbrio entre

eles", destaca Cereja.

Um exemplo deste cenário está presente na aplicação de

ícones em uma interface. "Pregnância de ícones é um capítulo à

parte, pois eles geralmente possuem tamanho reduzido e estão

próximos uns dos outros. Nesse caso, a identificação da forma

é essencial para a usabilidade", ressalta Lígia.

Limites em sua aplicação

Na edição de janeiro de 2007, quando abordamos

os conceitos da Gestalt, Luli Radfahrer apontava que as

características básicas de uma boa pregnância combinam,

ao mesmo tempo, o inusitado, que aguce a curiosidade do

observador, e a coerência, que não prejudique o processo de

identificação e leitura visual do projeto.
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Dessa forma, alguns fatores vão determinar os limites na

aplicação dos conceitos de pregnância visual na web. "Os limites

são sempre o conforto e o interesse do usuário. É permitido

brincar e ousar, desde que o público-alvo tope, desde que essa

brincadeira seja interessante para ele, e, principalmente, se o

foco do site for entretenimento. Acredito que sites dedicados à

informação sejam mais limitados nesse aspecto e devam seguir

preceitos mais clássicos de organização da informação e boa

pregnância", afirma Lígia.

Além desses, não podemos esquecer da tradicional filoso-

fia do "menos é mais", principalmente quando lidamos com um

meio que oferece amplas possibilidades tecnológicas. "Para

mim, o principal limite é conseguir equilibrar as possibilidades

tecnológicas que instigam o designer a ir mais longe com a

eficácia em hierarquizar os elementos visuais no site. Costumo

dizer que, em webdesign, 'o menos é mais'. Isto é, invista na

qualidade dos elementos visuais e não na quantidade deles

na interface. Estes excessos podem prejudicar o resultado. O

designer deve produzir pensando no usuário, considerando que

ele não detém, na maioria das vezes, o mesmo conhecimento e

cultura visual que ele. O designer deve conduzir o usuário pelas

mãos por dentro do site. E isso se faz, antes de tudo, a partir

das imagens para depois ser complementado com o conteúdo

textual. Portanto, trabalhar de forma adequada a pregnância

dos elementos visuais na interface é uma tarefa que merece

cuidado", orienta Cereja.

Erros mais comuns em sua aplicação

O primeiro deles parece ter se tornado comum pelo

mercado. "Posso indicar o excesso de elementos e a baixa

capacidade de síntese, mas imagino que esse seja um

problema global. Para se ter uma ideia, é possível detectar

essas características em sites de várias nacionalidades",

indica Lígia.

Outra falha a ser destacada envolve a "descontinuidade

progressiva na construção da identidade visual do site".

"O que quero dizer com isso é que tenho a impressão que

alguns sites começam a ser desenvolvidos com todos os

critérios projetuais, mas que, depois de um determinado

ponto, passam a servir aos arroubos artísticos do designer

que abandona técnicas e informações importantes. Em

outros casos, parece que o site foi iniciado por uma equipe

e concluído por outra. Se puder deixar

algum recado para os designers é que

se mantenham fiéis ao projeto inicial,

apesar das adaptações recorrentes

ao longo do trabalho. Para alguns

digo ainda: desenvolvam um projeto.

Porque sei que muitos não o fazem,

partem direto para o layout. Além

disso, se a identidade visual do site

é determinada e trabalhada com

qualidade desde o início, aumentam

as chances do resultado final ser

satisfatório", argumenta Cereja.
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Text Box
 Fonte: Webdesign, ano 4, n. 43, p. 44-49, jul. 2007.




