
PROCESSOS DE SÍNTESE 



EXERCÍCIO A 

FOLHA A3 

Material riscador: caneta de feltro ou lápis; 

 

Divide a folha A3 em duas partes (meio). 

 

Observa a figuras seguinte: 



Observa a figura acima e desenha os 4 pontos na tua folha 

 

Figura: Arte e Percepção Visual de Rudolph Arnheim 



Posteriormente junta os 4 pontos de forma a desenhares 
uma forma fechada. 

 Figura: Arte e Percepção Visual de Rudolph Arnheim 



O QUE DESENHASTE? 
Vamos ver.... 



Rudolph Arnheim 

Um quadrado???? 

E será que não se pode desenhar outras 
formas? 



A explicação: 

A leitura b acontece por duas razões fundamentais: 

- os pontos encontram-se em coincidência possível com os vértices de 1 
quadrado,o que nos leva a visualizar a imagem mais simples conhecida; 

- perante os dados, e segundo a lei geral da constituição do modelo, o observador 
emite um conceito sobre a forma vista, reduzindo-a a 1 padrão transmissível; 



EXERCÍCIO B 

FOLHA A3 . Outra metade 

Material riscador: caneta de feltro ou lápis; 

 

Observa a figuras seguinte: 



Observa e desenha a figura acima na tua folha 

“Triângulo alado” Rudolph Arnheim 

 



O QUE DESENHASTE? 
Vamos ver.... 



“Triângulo alado” Rudolph Arnheim 

Em qual das hipóteses, B ou C se insere o teu 
desenho? 

O que achas que aconteceu? 



“Triângulo alado” Rudolph Arnheim 

A explicação: 

A figura (a) apresenta alguma ambiguidade de interpretação, pois as suas “asas” 
não sendo exactamente simétricas, são, ainda assim, muito semelhantes.  

Depois, quando se pede que desenhem o que viram, os resultados dividem-se em 
dois principais grupos de interpretação: umas pessoas representam as asas 
simétricas (b), outras acentuam a diferença entre elas (c). 

É o nosso cérebro a simplificar aquilo que vemos. 



PERCEPÇÃO DA FORMA 



Toda a construção gráfica pressupõe uma qualquer 
concepção da realidade, uma opção dos processos 

gráficos ao dispor do desenhador.  

Trata-se de evidenciar determinadas características 
em detrimento de outras. 



"As forças de organização da forma tendem a se dirigir tanto 
quanto o permitam as condições dadas, no sentido da 

harmonia e do equilíbrio visual". 
Rudolph Arnheim 

 

 

 

 

 

LEI BÁSICA DA PERCEPÇÃO VISUAL  
(Pregnância da Forma) 

 



UMA RETROSECTIVA HISTÓRICA 

Desde a Pré-história até aos nossos dias é possível encontrar nas artes, 
sistemas de representação onde muitos esquemas de simplificação 
foram praticados. 



Vénus de Willendorf (25.000 a 
20.000. a.C) Áustria. 

É a escultura mais antiga que se tem 

conhecimento. 

 

Vénus de Laussel 
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Representação da figura 
humana em marcha, com o 
rosto, as pernas e os braços 
vistos de lado, e o tronco 
colocado de frente. 

 

Método simplificador, por forma 

a tornar mais legíveis as partes 

do corpo. 

Linhas, contornos e cores planas 
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SIMPLIFICAÇÃO 

Quer ao nível da percepção, quer ao nível da representação, pode falar-
se na simplificação em termos de redução da forma a um mínimo de 
características estruturais, ou em termos de hipertrofia contrastante de 
uma ou mais características. 

Temos assim 2 tipos de simplificação: 

- Simplificação por nivelamento  
  (atitude estabilizadora) 

 

- Simplificação por acentuação  
  (simplificação por antítese) 



SIMPLIFICAÇÃO POR  

NIVELAMENTO 

Corresponde a uma atitude estabilizadora.  

Nivelar implica reduzir os pormenores considerados não essenciais, até 
se obter um modelo sintético daquilo que se está a representar. 
 

Nos exemplos encontrados na arte, este processo de simplificação não é 
usado em simultâneo através de todos os elementos estruturais. 
 

Modigliani fá-lo usando a linha de contorno.  

No entanto, o nivelamento pode produzir-se pela textura ou pela cor 
 



Marca / Logotipo 

Aplicação do processo de simplificação por nivelamento 

 



Sistema de sinalização 

Aplicação do processo de simplificação por nivelamento 

 



Nivelar implica sucessivas 
operações em que os 
elementos não essenciais 
da forma vão sendo 
eliminados até se obter, 
por linhas ou outros 
elementos estruturais da 
linguagem, um “modelo” 
despojado e sintético. 

Processo por etapas de simplificação por 

nivelamento de linhas e 
sombras 



Evolução da imagem gráfica - MONTEPIO 



Collines a Agrigente 

1954. Nicolas de Stael 

Aplicação do processo a um modelo, ao nível da forma e da cor 



Man with Hat 

1915, Amedeo Modigliani 

 

Aplicação do processo a um modelo, ao nível da linha e da cor 



SIMPLIFICAÇÃO POR  

ACENTUAÇÃO 

Neste processo a forma resultante é no geral mais complexa que o 
modelo real. 
 

Trata-se porém de uma simplificação no sentido de definição, 
classificação do seu conteúdo expressivo. 
 

É um processo que conduz à subdivisão, à intensificação das diferenças e 
dos elementos de expressão e ainda ao reforço da obliquidade. 
 



Exemplo de simplificação por acentuação é a caricatura em que a 
fisionomia do modelo é “ simplificada” pelo excesso de um pormenor 
característico e definidor. 
 

Na pintura esta técnica está representada sobretudo no expressionismo. 
Pretende-se no fim de contas simplificar a percepção de aspecto 
emocional e sensual das obras, na medida em que pode ser feita 
facilmente. 
Na cor a acentuação utiliza uma técnica muito texturada, como em Van 
Gogh e Rouault, e ainda uma linha caracterizadora por uma anatomia 
imprecisa, grosseira. 

 



POR ACENTUAÇÃO 
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