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Plano de Voo

Teorias da Percepção Visual
- Os tipos de percepção

- Gestalt e as leis de percepção
- Proximidade

- Similaridade

- Fechamento

- Simetria

- Simplicidade

- Continuidade

Processo Criativo

- Atenção
- Fuga

- Movimento

Meios Expressivos
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Teorias da Percepção Visual

Os Tipos de percepção

* Percepção de formas;

* Percepção de faces e emoções associadas. Um tipo 
especializado de percepção de formas;

* Percepção de relações espaciais, que envolve profundidade, 
orientação e movimento;orientação e movimento;

* Percepção de cores; (ou visão em preto e branco)

* Percepção de intensidade luminosa.

Teorias da Percepção Visual

GESTALT E A FORMA

A psicologia da Gestalt é um movimento que atua na área da teoria da forma Este artigo visa . O
design utiliza as leis da Gestalt o tempo todo, muitas vezes até de forma inconsciente. Ele ajuda 
as pessoas a assimilarem informações e entenderem as mensagens que são passadas.explicar 
de forma detalhada o que é a Gestalt e como ela é aplicada no mundo do design gráfico e web 
design.

O que significa a palavra Gestalt?

Muita gente acha que é o sobrenome de algum psicólogo que teria fundado o movimento. Na 
verdade, é uma palavra de origem germânica que significa “forma” ou “figura”. Outros nomes 
pra psicologia da Gestalt são Gestaltismo, psicologia da forma ou simplesmente Gestalt.

Embora esse movimento tenha sido fundado por Max Wertheimer, o conceito de Gestalt foi 
primeiro introduzido na filosofia e psicologia contemporânea por Christian von Ehrenfels. Outros 
nomes importantes da Gestalt são Kurt Koffka e Wolfgang Kohler.
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Teorias da Percepção Visual

GESTALT E A FORMA

Qual é o princípio básico da Gestalt?

Em termos mais gerais, é o conjunto de entidades físicas, biológicas, fisiológicas ou 
simbólicas que juntas formam um conceito, padrão ou configuração unificado que é maior 
que a soma de suas partes. Ou seja, o princípio básico da teoria gestaltista é que o inteiro é 
interpretado de maneira diferente que a soma de suas partes.

Teorias da Percepção Visual

GESTALT E A LEIS DA PERCEPÇÃO

- Proximidade

- Similaridade

- Fechamento

- Simetria

- Simpliciidade

- Continuidade
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Teorias da Percepção Visual

A PROXIMIDADE
Os objetos mais próximos entre si são percebidos como grupos independentes dos mais 

distantes Na figura abaixo há quatro grupos sendo que os três grupos da direita ainda podemdistantes. Na figura abaixo há quatro grupos, sendo que os três grupos da direita ainda podem 

ser agrupados entre si, distinguido-se do grupo da esquerda. 

Teorias da Percepção Visual

A SIMILARIDADE
Objetos similares em forma ou tamanho ou cor são mais facilmente interpretados como um 

grupo. No desenho abaixo, os círculos brancos e pretos parecem se agrupar, mesmo que a 

distância entre as fileiras sejam iguais. 
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Teorias da Percepção Visual

O FECHAMENTO
Elementos são agrupados se eles parecem se completar. Ou seja, nossa mente vê um objeto 

completo mesmo quando não há um. Nossos cérebros adicionam componentes que faltam para 

interpretar uma figura parcial como um todo.

Teorias da Percepção Visual

A SIMETRIA
Elementos simétricos são mais facilmente agrupados em conjuntos que os não simétricos. Na 

figura abaixo as duas figuras da esquerda, simétricas são mais facilmente percebidas como um 

grupo, que o par da direita, em que uma das figuras não é simétrica.
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Teorias da Percepção Visual

A SIMPLICIDADE OU SIMPLIFICAÇÃO
Ela dita que objetos em um ambiente são vistos da forma mais simples possíveis. Quanto mais 

simples, mais facilmente é assimilada.

Teorias da Percepção Visual

A CONTINUIDADE
Uma vez que um padrão é formado, é mais provável que ele se mantenha, mesmo que seus 

componentes sejam redistribuídos. Essa lei dita que pontos que estão conectados por uma linha 

reta ou curva, são vistos de maneira a seguirem um caminho mais suave. Em vez de ver linhas e 

ângulos separados, linhas são vistas como uma só.

A continuidade também pode ser aplicada a textos (padrões de formatação, links, títulos) 

a boa continuidade em um texto torna mais simples a leitura e identificação de caminhos.
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Processo Criativo

Algumas pessoas vêem a criatividade como uma atividade relativamente não 
estruturada de pular em torno de idéias até se deparar com a idéia certa. 
Embora isto funcione para algumas pessoas muitas situações da vida realEmbora isto funcione para algumas pessoas, muitas situações da vida real 
requerem uma abordagem mais estruturada. A liberdade para experimentar é 
essencial para a criatividade, como também alguma disciplina para assegurar 
objetividade e consistência.

Seja qual for o nível de estruturação adotado, o processo criativo se 
fundamenta em três princípios: 

Atenção concentre se na sit ação o problemaAtenção  = concentre-se na situação ou problema

Fuga = escape do pensamento convencional

Movimento = dê vazão à sua imaginação
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Processo Criativo

ATENÇÃO
A verdadeira viagem do descobrimento não consiste na procura de novas paisagens, 
mas em ter novos olhos (James L Adams)mas em ter novos olhos. (James L. Adams).

A criatividade requer que primeiro concentremos nosso foco em algo, um problema ou uma 
oportunidade. Ao nos concentrarmos, preparamos nossa mente para romper com a realidade 
existente e se abrir para a percepção de possibilidades e conexões que normalmente não enxergamos.

Se estivermos explorando oportunidades, voltamos nossa atenção para o que não funciona ou pode 
ser aperfeiçoado:

* o que é difícil e complicado e pode se tornar fácil e simples;
* o que é lento e pode se tornar rápido ou vice-versa; o que é lento e pode se tornar rápido, ou vice-versa;
* o que é pesado e pode se tornar leve e portátil;
* o que é instável e pode se tornar estável e confiável;
* o que está separado e pode ser combinado e unificado, ou vice-versa;
* muitas outras possibilidades em que usualmente não prestamos atenção.

Até 1980, a indústria de computadores dirigia sua atenção para a máquina, como torná-la mais 
potente. Apple e Windows focaram sua atenção no usuário, em como tornar o computador mais 
acessível e mais amigável, revolucionando toda a indústria de informática.

Processo Criativo

FUGA
Você não pode resolver um problema com a mesma atitude mental que o 
criou (Albert Einstein)criou. (Albert Einstein).

Tendo concentrado nossa atenção na maneira como as coisas são 
feitas atualmente, o segundo princípio do processo criativo nos 
chama a escapar mentalmente dos nossos atuais modelos de 
pensamento. É a hora de refletir sobre os nossos bloqueios 
mentais e derrubar as paredes que limitam nossa imaginação ao 
que sempre fizemos, ao que é confortável e seguro.

A verdade é que os hábitos, mais do que nossas habilidades, 
predominam na escolha de nossos caminhos. Tendemos a trilhar 
sempre o mesmo vale, que se torna cada vez mais profundo e 
mais difícil de escapar.
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Processo Criativo

MOVIMENTO

Simplesmente prestar atenção e escapar do modelo 
de pensamento atual não é sempre suficiente para 
gerar idéias criativas. Movimento, o terceiro princípio 
nos leva a continuar a exploração e combinação de 
novas idéias. É o momento de dar asas à imaginação e 
gerar novas alternativas sem perder de vista osgerar novas alternativas, sem perder de vista os 
propósitos do processo criativo. É o momento de fazer 
conexões insólitas, de ver analogias e relações entre 
idéias e objetos que não eram anteriormente 
relacionados.

Processo Criativo
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Meios Expressivos

A partir dos anos 60 a clássica divisão da arte em função dos 

diferentes meios expressivos - pintura, escultura, música –

deixa de fazer sentido. Os artistas procurando uma multi-

sensorialidade, produzem obras onde utilizam uma 

multiplicidade de meios expressivos, como pintura, música, 

teatro, vídeo, dança, poesia...

As Instalações, a Performarte e a Arte de Envolvimento e 

Participação adquirem seu espaço próprio.
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Meios Expressivos

As Instalações são montagens multimídia, onde o artista s sta ações são o tage s u t d a, o de o a t sta

recorre a meios como a fotografia, escultura, o vídeo ou o 

computador. Uma das suas características mais evidentes é o 

recursos à diversidade de materiais de modo a provocar uma 

percepção multissensorial (tátil, olfativa, visual...). No 

desenvolvimento natural da arte conceptual, as instalações são 

também intervenções reflexivas que a partir da transfiguração 

dum dado espaço nos interpelam.

Meios Expressivos

A Performarte ou Arte Performática resulta da e o a te ou te e o át ca esu ta da

especialização da Body Art, onde o corpo é utilizado como meio 

expressivo num determinado espaço ou envolvimento, mas 

sem as intenções estéticas exploradas por exemplo, no ballet. 

Perseguindo seus objetivos estético-expressivos, o artista pode 

mutilar-se (Gina Pane), suicidar-se (Schwarkorgler, 1969), ou 

assumir a sua própria vida como como arte ( J. Beuys).
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Meios Expressivos

A Arte de Envolvimento e de Participação(enviroment), 

trabalha sobre a concepção de um espaço tridimensional onde 

se criam obras do imaginário artístico.Nesta arte procura-se 

quebrar as barreiras entre o espectador e a situação, levando o 

primeiro a abandonar-se ao espaço que o envolve, interagindo 

com ele. Cow Parade, Arcos no Central Park, Energia Cinética

nas calçadas de Tokio

Meios Expressivos

A grande constante da arte do século XX, parece ser a reflexão 

b ó isobre a própria arte. 

Os artistas não tem parado de questionarem os seus próprios conceitos que 

sustentaram a linguagem artística durante séculos: 

representação / realidade; idéia/forma; obra de arte / objeto cotidiano; 

arte / vida; razão / emoção; mundo exterior / mundo interior; 

criador / espectador forma / f ndo s perfície / s portecriador / espectador; forma / fundo; superfície / suporte... 

Embora as influências locais estejam sempre presentes na arte, atualmente 

a globalização faz os artistas seguirem idéias e estilo internacionais.
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Atendimento x Criação

Exercício

4 grupos em cada grupo:

- metade é criação

- metade é atendimento
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Atendimento x Criação

Atendimento

1) Assistir ao filme
http://www.youtube.com/watch?v=huMQxwhzT4U

2) Gerar briefing para Criação (quem é cliente, qual a idéia da campanha, 
possui slogan, qual sua impressão sobre o cliente, informações sobre o que
o cliente faz, trabalha, qual o produto, como foi o comercial mostrado)

3) Ao final do processo de criação é responsabilidade do3) Ao final do processo de criação é responsabilidade do 
atendimento+criação defenderem suas idéias:

- Como chegaram a idéia do filme?

- Qual o processo criativo no filme original e o criado pelo grupo?

Atendimento x Criação

Criação

1) O cliente precisa de um filme de 30 segundos (spot)

2) Você somente tem o briefing gerado pelo seu Atendimento e nenhuma informação a mais.

3) Na sua criação deixe as idéias livres mas responda ao seguinte:

- Haverá participação de famosidades? Quem?

- Quem você pretende atingir com seu filme?

- Qual sua idéia para o filme (onde seria, qual seria a situação, como venderia o produto?)

Atendimento

1) Assistir ao filme
http://www.youtube.com/watch?v=huMQxwhzT4U

2) Gerar briefing para Criação (quem é cliente, qual a idéia da campanha, possui slogan, qual sua impressão
sobre o cliente, informações sobre o que o cliente faz, trabalha, qual o produto, como foi o comercial
mostrado)

3) Ao final do processo de criação é responsabilidade do atendimento+criação defenderem suas idéias:

- Como chegaram a idéia do filme?

- Qual o processo criativo no filme original e o criado pelo grupo?
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PROXIMA AULA

Grupos.p

Escolham e tragam:

- 1 foto

- 1 música

- 1 poema

Que vocês achem criativos e diferentes

para a próxima aula.
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Visite: www.emvbase.com

Email: eric@emvbase.com

Twitter: @emvbase

Facebook: facebook.com/emvbase

Linkedin: linkedin.com/in/ericviana

Google: emvbase


