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“A visão ... é altamente selectiva ... se observarmos minuciosamente um 
objecto, reconhecemos que os olhos dispõem de um equipamento que 
lhes permite ver detalhe por detalhe.” Rudolf Arnheim “Arte e Percepção Visual”  
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“Ver pode acertar-se, 
em certos casos, com 
u m a a c t i v i d a d e 
esquadrinhadora - mas 
a p e n a s p a r a q u e 
depois seja possível 
recuar criticamente e 
abarcar um conceito 
mais global ou sintético 
da coisa analisada.” 
Rocha de Sousa “Desenho” 



Havendo um grande número de informações a receber e a transmitir, é 
natural que a velocidade de execução da visão concorde melhor com 
MÉTODOS REPRESENTATIVOS SIMPLIFICADORES... sintéticos ou 
deliberadamente acentuados por forma a evidenciar a natureza das 
coisas.  

Desde a Pré-história até aos nossos dias é possível encontrar nas artes 
sistemas de representação onde muitos esquemas de simplificação foram 
praticados. 
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 SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO / ESQUEMAS DE SIMPLIFICAÇÃO 

Pré-História  

Representação da figura humana 

Civilização Egípcia 

Método simplificador, por forma a tornar 
mais legíveis as partes do corpo. 



Contemporaneidade 
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O que vês nesta figura? 
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Alguns esquemas que nos permitem perceber, em parte, a tendência 
simplificadora inerente ao acto visual:  

Em geral, os observadores da imagem A dirão tratar-se de 1 quadrado B 
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A B 



Os 4 pontos do esquema A permitem outras construções a que, de 
imediato, o observador não é sensível ( C e D) 
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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;  

“Todo o padrão estimulante tende a ver-se de tal modo que a estrutura 
resultante seja tão simples quanto o permitam as condições dadas”.  

LEI BÁSICA DA PERCEPÇÃO VISUAL 
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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) 
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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. 
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Aplicação do processo a um modelo 
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Aplicação do processo a um modelo / conceito: marca / logotipo  
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Aplicação do processo a um 
modelo / conceito :  

Sistema de sinalização 
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Aplicação do processo a um modelo, ao nível da forma e da cor  
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O que vê representado na figura A? 
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A)  1 dos triângulos sobrepostos é ligeiramente 
diferente; Figura ambígua, diferença difícil de 
identificar 

B) Alguns  representam-na em perfeita simetria  

C) Outros acentuam claramente a diferença 
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Acentuar nem sempre 
passa pela 
estruturação mais 
simples dos 
“modelos”; pretende-
se clarificar a 
realidade, 
conduzindo à 
intensificação das 
diferenças e dos 
elementos de 
expressão. 
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Podemos, com frequência, 
encontrar exemplos 
construídos com base nos 2 
processos, simplificação 
por nivelamento e 
acentuação.  

Ex: Picasso, 1926 
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Podemos, com frequência, 
encontrar exemplos 
construídos com base nos 2 
processos, simplificação 
por nivelamento e 
acentuação. 

 Ex: Alexander Calder, 
1929 

 PROCESSOS DE SIMPLIFICAÇÃO 


