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Os elementos figurais

não são permanentes ou
imutáveis.
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A PERGUNTA que sempre nos fazemos quando apresentados a um novo campo de
conhecimento é sobre a relevância real de seu aprendizado para nossa vida. Sendo
assim, por que estudar a percepção visual?

Nós a estudamos para responder a perguntas que sempre se colocam para quem trabalha
no campo da criação das formas e da comunicação visual, tais como:

· Por que algumas formas agradam e outras não?

· Que fatores são determinantes para a legibilidade do que vemos e como usar estes
fatores de maneira a conseguir uma comunicação satisfatória do que queremos
transmitir?

Estas perguntas começaram a ser respondidas de forma mais objetiva nos estudos
realizados por uma escola alemã de psicologia experimental, que iniciou-se com
Wertheimer em 1910. A Escola da Gestalt, como ficou conhecida, desenvolveu uma
teoria da percepção com base em um rigoroso método experimental que possibilitou a
compreensão da maneira como se ordenam ou se estruturam, no nosso cérebro, as formas
que percebemos. Passaremos agora à exposição dos princípios básicos ou leis de
organização que, segundo os gestaltistas, explicam porque vemos as coisas como vemos.

Anteriormente, a percepção foi conceituada como um processo interpretativo sobre
dados sensoriais. Distinguiam-se 2 fases:

1. Subordinada aos estímulos, esta primeira fase se daria em têrmos de apreensão de
dados isolados ou desconexos.

2. Sôbre estes dados operariam processos ditos perceptuais que, mobilizando a
experiência passada, os enriqueceriam dando-lhes sentido e organização.

SENSAÇÃO, PERCEPÇÃO
E COGNIÇÃO
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A psicologia contemporânea, sob a influência da Gestalt em lugar de considerar sensação
e percepção como funções distintas, trata apenas da percepção, considera a sensação
como conceito que designa o conjunto de condições neurofisiológicas que se produz
em nível periférico.

A percepção será o processo mental que possibilitará a relação do homem com seu
entorno. Não deve ser entendida como um processo passivo de registro de estímulos,
mas como um interesse ativo da mente. A percepção é o meio pelo qual um indivíduo
irá integrar aferições sensoriais para construir uma representação, imagem ou esquema
geral do mundo exterior adaptada ao seu esquema corporal, ao seu sentido de orientação
e posição, à sua capacidade de performance específica (possibilidades de desempenho
e comportamento) e à suas intenções de ação.

A percepção visual talvez seja o principal sentido na interação do homem com seu
entorno. Para uma melhor compreensão daquilo que é chamado de visão, é interessante
que se tenha uma idéia geral da maneira pela qual os sentidos processam estímulos
luminosos. O olho funciona como uma câmara fotográfica: a córnea é uma lente que
projeta uma imagem bidimensional, reduzida e invertida na retina. O processamento e
transformação de estímulo luminoso em informação visual tem sido objeto de intensas
investigações nas mais diversas áreas do conhecimento. No entanto, apesar de inúmeras
pesquisas, questões básicas como distinção de cor, visão tridimensional, entre outras,
permanecem ainda sem uma resposta científica conclusiva.

A percepção visual por si só não é suficiente para conhecermos o mundo que nos cerca.
A apreensão da totalidade de um objeto ou situação terá que ser atingido por uma série
de momentos perceptuais acrescidos de outros atos do pensamento. Atribuir significado,
registrar  situações significativas e grupá-las em classes segundo suas analogias, associar
estas classes segundo relação de acontecimentos, enriquecer programas de ação inatos,
estabelecer experiência, selecionar dados,  imaginar, representar, simular, antecipar
acontecimentos são funções ditas cognitivas. O termo “cognição” vem do latim, “vir a
saber”, e diz respeito aos processos de compreensão, de entendimento, e ao produto
(representação / imagem / sentido / significado) relativo à coisa conhecida. É uma
atividade mental distinta dos domínios da sexualidade e da afetividade.

PERCEPÇÃO
Processo mental que leva o indivíduo a conhecer objetos e

situações através dos sentidos. É uma atividade que integra as
aferições sensoriais para construir uma representação do

mundo exterior adaptada às possibilidades de comportamento
específicas de cada indivíduo.

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
1. Proximidade do objeto no ‘espaço’ e no ‘tempo’;

2. Acesso físico imediato.

FUNDAMENTO BÁSICO
Qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo

que a estrutura resultante seja tão simples quanto as
condições dadas permitem.



39 PERCEPÇÃO VISUAL da FORMA

Para a teoria da Gestalt o fundamento básico da percepção visual é que qualquer padrão de
estímulo tende a ser visto de tal modo que, a estrutura resultante é tão simples quanto as
condições dadas permitem. Para a Gestalt, não percebemos estruturas difusas e confusas.
Percebemos campos estrutural e funcionalmente organizados, constituídos de figura e fundo,
de tema e campo temático ou, ainda, de formas e horizontes nos quais elas se recortam e em
função dos quais se projetam como unidades ou totalidades figurais.

No processo perceptivo a assimilação é realizada em função de um contexto ou sistema
de referência, do qual se retiram algumas de suas propriedades;

Perceber pode implicar em decisão diante de uma situação marcada por um alto grau de
complexidade;

A atividade perceptual fornece uma representação do mundo exterior empobrecida e
orientada, é uma forma de “simplificação” onde só aparece claramente aquilo que

interessa ao indivíduo em função de seu comportamento específico e de suas intenções.

Não percebemos  estruturas difusas e confusas, percebemos  campos estrutural e
funcionalmente organizados, costituídos de figura e fundo, de tema e campo temático ou,
ainda, de formas e horizontes nos quais elas se recortam em função dos quais se projetam

como unidades figurais.

Contínua reestruturação dos campos perceptuais que se
mostram através de perspectivas diversas. Normalmente transitamos através das várias

possibilidades de organização dos campos perceptuais.

                                                 O dinamismo se revela particularmente intenso quando
nos defrontamos com estruturas ambigüas.

PRINCÍPIOS  BÁSICOS
DA  PERCEPÇÃO  VISUAL  DA  FORMA

�

�

�

�

PROPRIEDADES  DA  PERCEPÇÃO VISUAL

TRÊS  PRINCIPAIS  CARACTERÍSTICAS

Organização�

Dinamismo ou
Flexibilidade
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 1. Só a figura possui forma sendo o fundo desprovido dela.

2. As linhas de contôrno que delimitam o componente figural do resto do campo
pertencem à figura.

3. Mesmo encoberto pela figura, o fundo parece continuar por detrás dela, sem se
interromper ou perder a unidade.

4. A figura é sempre percebida em plano mais próximo do perceptor.

5. A figura constitui-se em componente privilegiado para evocação, pois é a parte
mais bem vista e dotada de maior condição de estabilidade.

6. No que concerne aos limites discriminatórios, as diferenças perceptíveis são
maiores quando produzidas sobre a figura.

7. Na superposição de 2 elementos de superfícies distintas e homogêneas e de
tamanhos diferentes, geralmente percebemos o menor elemento como figura.

8. Quando de dois campos de côres distintas e homogêneas, um é consideravelmente
maior que o outro e o encerra, o campo pequeno encerrado é geralmente percebido

como figura.

9. Se um contôrno divide um campo em parte superior e inferior, a parte inferior
aparece mais prontamente como figura.

10. As propriedades dos elementos figurais não são permanentes ou imutáveis
(reversibilidade).

�

�

�

�

�

�

�

�

ASPECTOS ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS

DO CAMPO PERCEPTIVO

�

�
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                                                      Toda nossa atividade perceptiva se subordina a um
fator básico designado de Boa Forma  ou Pregnância. Uma figura pregnante é aquela
que exprime uma característica qualquer, forte o suficiente para destacar-se, impor-se e

ser de fácil evocação.

 As partes não tem independência, são pregnantes, regulares e simétricas.

Embora destacadas, são indecisas e as partes têm uma relativa autonomia.

Dada uma situação concreta, o ato de perceber absorve não só as unidades ou elementos
que a compõe, mas também, de modo imediato e em condições prioritárias as relações

que entre elas se estabelecem. Ao fator básico de Boa Forma se associam fatores
complementares que vão se constituir nas condições através das quais têm consumação a

forma privilegiada ou Pregnante.

Tendência das formas incompletas para se completarem ou fecharam ganhando maior
grau de regularidade ou de estabilidade.

Não obstante o entrecruzamento de linhas não se encontra dificuldade de destacá-las.  A
nossa organização tende a se orientar para a continuidade da direção e movimento de

uma unidade linear, o que vai determinar a leitura de uma ou de duas figuras em
determinadas organizações formais lineares.

                                                                    Tendência a perceber elementos reunidos a
uma curta distância como um conjunto unificado.

ORGANIZAÇÃO  DE  ESTRUTURAS
PERCEPTUAIS

PREGNÂNCIA  E  BOA FORMA

FATORES  COMPLEMENTARES  DE  COESÃO

Forma Forte

Forma Fraca

Fechamento ou Closura

Seqüência ou Boa Continuidade

Proximidade

�

�

�

�

�
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Tendência a agrupar objetos ou caracteres, segundo sua igualdade ou semelhança,
estabelecendo grupos.

Tendência a destacar elementos que guardam uma relação simétrica.

Quando percebemos num campo objetos que se deslocam na mesma direção e com a
mesma velocidade, os apreendemos como um conjunto.

Num campo constituído de estímulos inertes, a presença de um estímulo dotado de
movimento determina a instalaçãode um padrão que o favorece como elemento figural
ou privilegiado.

Direções Principais, Linhas e Superfícies, Volume e Profundidade,

A largura e a altura são as principais dimensões de uma figura plana.  O quadrado apoiado
sôbre seu vértice parece maior e com características distintas do que o outro que se apoia
sobre sua aresta. Em outra figura, a linha vertical parece mais longa que a horizontal. A
idéia desse comprimento maior deve-se à dominância da vertical na estrutura do campo
perceptual.  Experimentos feitos demonstraram que a linha vertical deveria ser 1/7 ou 1/8
mais curta que a horizontal para serem percebidas igualmente.

Linhas abertas e fechadas são limitadoras da forma. As fechadas não são percebidas como
entidades independentes de uma  figura.

A percepção do comprimento de uma linha é um caso particular da percepção da magnitude.
A percepção das partes não depende somente dos estímulos individuais.  Ela é afetada pela
totalidade das relações que se estabelecem no campo perceptual.

Semelhança

Simetria

Destino  Comum

Movimento

PERCEPÇÃO  DO  ESPAÇO

�

�

�

�

�Direções  Principais

Linhas �
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A percepção de superfícies está condicionada à sua composição heterôgenea. Na ausência
dessa diferença de textura não se consuma a apreensão de superfície, vivendo-se um

espaço diluído e não localizável.

Se um objeto recobre parcialmente um outro, este é percebido mais distante e outro mais
próximo.

Entre dois objetos de tamanhos diferentes, o maior parece mais próximo e o menor mais
afastado.

Os objetos mais distantes parecem acompanhar o movimento do observador, enquanto os
mais próximos se mostram dotados de movimento na direção oposta.

Entre 2 objetos que se mostram com graus diferentes de nitidez, o mais nítido parece
mais próximo.

Alguns padrões de luz e sombra convenientemente combinados fornecem indicações de
profundidade.

O grau de convergência  entre figuras correlaciona-se com a impressão de distância.

Devido a geometria da situação espacial, uma tessitura uniforme é projetada na retina de
uma forma tal que, quanto maior a distância a que está da retina, maior a densidade da

tessitura na imagem na retina.

Superfícies

Volume  e  Profundidade

Superposição

Tamanho

Paralaxe de Movimento

Nitidez Relativa

Luz e Sombra

Perspectiva Linear

Gradiente de
Tessitura ou
Textura

�

•

�

•

•

•

•

•

•
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Como já visto no capítulo anterior, um espaço físico retangular é a concretização do esquema
corporal dos indivíduos, do seu sentido de orientação e posição. Da mesma maneira, o
espaço urbano que construímos é a concretização dos esquemas de apropriação do espaço,
das nossas necessidades de:

 Localização;

 Deslocamento;

 Compartimentalização.

Quando o homem define e estabelece um lugar, de fato, concretiza um esquema fundamental
de apropriação espacial:

Ação e Comportamento = Percepção + Experiência + Antecipação

Com esse esquema os indivíduos solucionam suas necessidades mínimas de localização,
deslocamento, e compartimentalização adaptando-as à sua natureza e possibilidades. Para
alguns psicólogos ambientais o espaço é um ambiente constituído de lugares ou cenários de
comportamento e ação (Behavior Settings). Na maioria das vezes, os elementos físicos que
ali se encontram e os percursos que se estabelecem, indicam os tipos de atividades que ali
tem lugar e são o registro de uma estrutura estável que abriga comportamentos
extraindividuais específicos àquele ambiente (Proshanski et al. 1970).

Tôda organização espacial como compreedida pelos indivíduos está baseada nos princípios
fundamentais de:

   PROXIMIDADE    . . . . . . . . . . . . .        Localização

 CONTINUIDADE     . . . . . . . . . . . . .       Deslocamento

   FECHAMENTO     . . . . . . . . . . . . .        Compartimentalização

A  TEORIA  DA  PERCEPÇÃO  E A
ESTRUTURA  DA  IMAGEM  DO  ENTÔRNO

Posição, sentido de orientação e
apropriação do espaço

Apropriação do Espaço

A IMAGEM  DO ENTÔRNO

�

�
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Sob uma ótica arquitetônica deve-se entender o espaço como uma das dimensões da
existência humana. Para Cristhian Norberg-Schulz “…da mesma maneira que se diz
que a existência é espacial, pode-se dizer que o espaço é existencial”. O espaço
arquitetônico-urbano é a concretização desse espaço existencial. Tem centros e direções
próprias e existência independente de um observador casual. Assim, os lugares que o
homem constrói revelam uma das dimensões da sua existência, porque não se pode
dissociar os indivíduos do espaço:

Todas as ações humanas precisam necessariamente encontrar um espaço para
que possam ser realizadas.

Um lugar é, na maior parte das vezes, “lido” e “entendido” através de sua “imagem”, da
representação mental daquilo que se construiu: nas ruas, nas praças e nos parques. Esta
imagem arquitetônica e urbana está associada à escala, proporção, tamanho, forma, materiais,
cor, iluminação etc., que variam em função não só dos aspectos físicos como também de
fatores culturais. A elaboração de uma “imagem mental” que reproduza a “forma” do entorno
é estruturada a partir da necessidade de se encontrar a casa, o lugar de trabalho, os lugares
de encontro e diversão e os melhores acessos de um ponto a outro. No entanto, o tamanho
do entorno é tão grande que os indivíduos são cegos às geometrias sutis que podem ter
inspirado seu desenvolvimento. De acordo com Kevin Lynch apreendemos e “lemos” um
dado lugar a partir de alguns elementos físicos do espaço real representados numa imagem
mental como: Nós, Pontos de Referência, Limites, Caminhos e Distritos. Ou seja, nossa
compreensão coletiva e leitura de um dado lugar é baseada naqueles elementos fundamentais
do Espaço Existencial:

Espaço  Existencial

Legibilidade  (Imagem do Entôrno)

�

�

Para Norberg-Schulz os elementos fundamentais do Espaço
Existencial são:

      CENTRO / LUGAR. . . . . . . .  . . . .        Nós e Pontos de Referência

       EIXO / CAMINHO     . . . . . . . . . . .      Limites e Caminhos

   DOMÍNIO / REGIÃO     . . . . . . . . . . . . .  Distritos

Para Lynch a legibilidade de um lugar é a clareza
ou facilidade com que partes  ou elementos da
paisagem urbana são identificáveis neste conjunto
de elementos fundamentais.
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Vivência do Entôrno

Gordon Cullen no seu livro ‘Townscape’ (Paisagem Urbana) propõe a noção de
visão serial para ilustrar a maneira complexa e fragmentada pela qual os cenários
urbanos se revelam ao nosso olhar.

Um espaço urbano apresenta
sempre um potencial de

informação muito além da
nossa capacidade de

apreeensão e processamento.
Nunca é totalizável e só pode

ser compreendido ou
conhecido parcialmente

através de longas seqüencias
temporais. O acumulo de

informações a partir de uma
série sucessiva de momentos

perceptivos resulta na
compreensão paulatina dos

diversos elementos físicos do
entôrno  e de sua

esquematização como
imagem mental.

�
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ESTRUTURA  DE  SÓLIDOS  E
ESTRUTURA  DE  ESPAÇOS

Comparando a estrutura típica  das cidades
tradicionais européias com a estrutura
proposta pela arquitetura moderna Colin
Rowe, no seu livro Collage City, conclui que:

Elas se apresentam como leituras reversíveis

de um diagrama ilustrativo da Gestalt

demonstrando as flutuações do efeito figura

e fundo. Uma é quase branca, a outra quase

toda preta: Na primeira o arranjo de sólidos

num imenso vazio, na segunda um arranjo de

vazios escavados num sólido. Nos dois casos

o fundo promove diferentes categorias de

figura, na primeira o objeto, na segunda o

espaço.

A partir desta observação propõe uma
metodologia de avaliação da qualidade da
textura urbana através da utilização de
desenhos de figura e fundo. Na estrutura de
sólidos, o observador é livre enquanto que
numa estrutura de espaços as vistas tendem a
ser controladas. Na estrutura de espaços, os
vazios são percebidos como “corpos
espaciais”.

Comparação entre Estrutura de Sólidos, com o observador livre, e Estrutura de Espaços, com a
praça Stanilas em Nancy tratada como um “corpo espacial”.

Comparação entre o projeto de ‘Saint-Dié (Le Corbusier) e a cidade de Parma.
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  A   ARTICULAÇÃO  DE  FACHADAS  E  DE

ELEMENTOS  CONSTRUTIVOS:  A  IMPRESSÃO  DE

ALTURA,  LARGURA  E  PROFUNDIDADE

Com base na teoria da percepção, o
arquiteto pode utilizar recursos

construtivos para modificar a maneira pela
qual os indivíduos percebem um

determinado ambiente. Dependendo dos
elementos arquitetônicos que utiliza e da

maneira como os articula, pode dar àquele
lugar um caráter monumental e grandioso
ou ao contrário um caráter aconchegante;

pode destacar uma edificação ou
contextualizá-la; pode, até mesmo, corrigir

uma condição ambiental desfavorável
tornando o lugar mais agradável.

Articulação  de  Elementos  que
Acentuam  ou  Reduzem  a  Impressão

de  Largura

REDUZEM

Linhas de
luminárias
baixas reduzem
a impressão de
largura.

As ilustrações a seguir, propostas por Dieter Prinz no seu livro Städtbauliches Gestalten
(Configuração Urbana), demonstram como se pode alterar a impressão de altura, largura e
profundidade num espaço urbano.

ACENTUAM
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Articulação  de  Elementos  que  Acentuam  ou
Reduzem  a  Impressão  de  Altura

ACENTUAM REDUZEMREDUZEM ACENTUAM

ACENTUAM REDUZEM

Balanços pronunciados
reduzem a impressão de altura.
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Articulação  de  Elementos  que  Acentuam  ou
Reduzem  a  Impressão  de  Comprimento

Pórticos reduzem a impressão
de comprimento.

Linhas longitudinais
paralelas acentuam a
impressão de
profundidade.

ACENTUAM REDUZEM

ACENTUAM REDUZEM
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O  CAMPO  VISUAL


