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RESUMO 

A imagem foi, e ainda é, um dos principais meios de comunicação da história da 

humanidade, ganhando extrema importância com o advento das tecnologias e 

mídias inovadoras, as quais tem se tornado, paulatinamente, indispensáveis no 

cotidiano do homem contemporâneo. A necessidade de uma alfabetização 

visual, que se expressa em várias referências, como leitura de imagens e 

compreensão crítica da cultura visual. Neste trabalho será abordada a imagem 

fotográfica como elemento importante no desenvolvimento da alfabetização 

visual, conhecimento estético e a capacidade de ler e interpretar signos 

imagéticos, tendo como ponto de partida a educação pela arte. Assim este 

trabalho propõem uma leitura de imagens fotográficas fundamentada na sintaxe 

visual, analisando elementos básicos como ponto, linha, forma, cor, luz e sombra 

e perspectiva que serão apresentadas de forma independente e autônoma, para 

uma compreensão mais ampla de imagens fotográficas e ao mesmo tempo uma 

alfabetização visual.  

 

 
Palavras-chaves: Fotografia, Educação do olhar, Sintaxe Visual, Cultura Visual 

e Interdisciplinaridade. 

 



ABSTRACT 

This was, and still is, a major means of communication in human history, gaining 

utmost importance with the advent of innovative technologies and media, which 

has become, gradually, in the everyday essentials of contemporary man. The 

need for visual literacy, which is expressed in several references, such as image 

reading and critical understanding of visual culture. This work will look at the 

photographic image as an important element in the development of visual literacy, 

aesthetic knowledge and the ability to read and interpret pictorial signs, taking as 

a starting point for art education. So this paper proposes a strategy based on 

visual syntax reading, analyzing basic elements such as point, line, shape, color, 

light and shadow, perspective separately, for a broader understanding and 

reading of images while a possible visual literacy. 

 

 

Keywords: Photography, Syntax Visual, Visual Culture and Interdisciplinary 

Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Como todas as técnicas de expressão, a fotografia tem sua gramática.  

Mas não basta saber as regras: é preciso encontrar um jeito 

próprio de enxergar o mundo.” 

 

Cristiano Mascaro 
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INTRODUÇÃO 

O mundo está cada vez mais visual. A imagem foi, e ainda é, um dos principais meios 

de comunicação da história da humanidade, ganhando extrema importância com o 

advento das tecnologias e mídias inovadoras, as quais têm se tornado indispensáveis 

no cotidiano do homem contemporâneo.  

Nesse sentido, a pesquisa em questão abordará a linguagem fotográfica como 

elemento significativo no desenvolvimento da alfabetização visual, no qual o 

observador aprenda a desconstruir os componentes estruturais de uma imagem, para 

tornar-se um olhar mais objetivo e educá-lo em termos de sintaxe visual.   

 

O ato de se colocar em frente a uma imagem fotográfica pode significar uma rica e 

completa experiência visual. Nesse exercício do olhar é fundamental reconhecer que 

antes de analisarmos a semântica da imagem, precisamos reconhecer os elementos 

visuais básicos, como: ponto, linha, forma, textura e cor e por se tratar de fotografias 

a luz e a perspectiva. Os elementos básicos da composição visual podem ser 

estudados seguindo uma sequência lógica em que podemos observar, portanto, 

algumas de suas possibilidades e limitações. 

 

A fotografia como linguagem imagética e elemento enriquecedor da alfabetização 

visual se torna um recurso importante para a compreensão por estimular a criatividade 

e aperfeiçoar a percepção visual do mundo, por meio da observação e prática 

fotográfica, pois apreendemos a compor e a fotografar melhor após o exercício de 

leitura e pratica ao apreender a localizar as unidades estruturais de cada imagem. 

 

Em uma sociedade onde a imagem exerce um enorme poder, se torna cada vez mais 

necessário a educação do olhar para que se possa compreender e se expressar por 

meio de representações visuais, visto que grande parte das informações provém das 

imagens. Essa situação tem alterado o modo como as pessoas se comunicam entre 

si e como percebem o mundo. Estamos imersos em uma cultura visual que precisa 

ser percebida e analisada pelas pessoas.  
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A leitura de imagens por meio da percepção corresponde ao olhar objetivo sobre o 

que a imagem representa: formas, linhas, cenários, objetos, tema, suporte e técnica. 

Já na leitura feita por meio da interpretação, não há interesse apenas na linguagem, 

mas ao entendimento do discurso, afinal, podem haver diversos sentidos por detrás 

de uma simples imagem, além da relação com o mundo cultural, valores, gerações e 

estética.  

 

No primeiro capítulo será dada atenção especial ao embasamento teórico na 

pedagogia da Escola Bauhaus, priorizando uma educação por meio da arte que 

considere a capacidade de expressão criativa. No caso desse estudo, a fotografia, 

uma das modalidades de arte democrática e que está ao alcance de todos. 

 

No segundo capítulo foi discutida a fotografia como instrumento da educação visual, 

por ser um veículo carregado de informações, iniciando-se assim, as considerações 

das diversas funções desempenhadas pelo traço mais simples de todos, o ponto. Seu 

papel mais simples é definir uma posição no espaço, mas podemos fazer uso dele 

também de outras formas, isto é, para criar um esquema ou uma sensação de 

movimento.  

 

Assim, os capítulos subsequentes se ocupam do ponto que se movimenta de modo a 

delinear uma linha, além do enorme mundo de possibilidades que ela abre propondo 

ao leitor uma leitura de imagens fundamentada na sintaxe visual, analisando outros 

elementos básicos como linha, forma, cor, luz e perspectiva separadamente, para uma 

compreensão e leitura mais ampla de imagens fotográficas e, ao mesmo tempo, 

aperfeiçoando a habilidade de compreender e se manifestar por meio de um sistema 

de representação visual.  

 

Na conclusão foi realizado um ensaio fotográfico autoral, destacando os principais 

elementos onde o processo analítico nos permite esmiuçar a imagem e sua 

composição, (a organização dos elementos visuais básicos) para que assim se 

perceba a estrutura implícita.  

 

A leitura imagética requer um leitor apto em compreender essa estrutura 

composicional, essa percepção depende diretamente do conhecimento sobre os 
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elementos que compõem uma imagem, que serão apresentados de forma 

independente e autônoma. 

 

Observar é um ato positivo, um esforço consciente. Aprender a olhar e, em certa 

medida, assimilar que há muito mais o que aprender por meio da percepção visual é, 

precisamente, o propósito deste trabalho. Por isso as explicações são oferecidas com 

o máximo de suporte visual – ilustrações, diagramas, esquemas – e o mínimo de texto 

possível.  
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1. EDUCAÇÃO PELA ARTE 

“A arte é, foi, e ainda é o elemento essencial da consciência humana"  

(Herbert Read) 

 

 

O conceito de Educação pela Arte foi discutido amplamente na segunda metade do 

século XX, por Herbert Read, em sua obra intitulada Education Throught Art (2001), 

com teorias do conhecimento, da linguagem e da educação na formação do Estado 

ideal.  

 

Para Read é fundamental o ensinamento da arte como pilar de sustentação na 

educação, pois atua diretamente no desenvolvimento da percepção visual e auditiva, 

tornando-se uma contribuição significativa de educação para todos os sentidos, de 

modo a otimizar o desenvolvimento do indivíduo, ressaltando a ideia de que a arte 

não seria mais uma disciplina, mas sim um método de educar, não tanto como matéria 

de ensino, mas como método de aprendizado de toda e qualquer matéria. (Read, 

1986, p.21) 

 

Read (2001, p.56) apresenta uma educação que parte da percepção e da imaginação, 

sendo denominada educação dos sentidos ou da sensibilidade visual, a qual pode ser 

definida como o cultivo dos modos de expressão. Assim, em paralelo aos ideais da 

Pedagogia de Bauhaus, que não considerava apenas uma mudança no cenário 

artístico, mas também uma transformação social por meio da arte, o autor defende a 

tese de que a arte deveria ser a base da educação como um todo onde contemplava 

a formação integral do ser humano como um ser individual, a ligação do cognitivo com 

o sensível, em que a arte desenvolve um processo de ensino/aprendizagem mais 

significativo e amplo. É nesse sentido que ele afirma que a educação estética é 

imprescindível: 

O próprio crescimento é um processo de gradativo aumento físico, de 

maturação, acompanhado por um correspondente desenvolvimento 

das várias faculdades mentais como o pensamento e a compreensão. 

Veremos que esta é uma visão completamente inadequada do que se 

trata, na verdade, de um ajustamento muito complicado dos 
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sentimentos e emoções subjetivas com relação ao mundo objetivo, e 

que a qualidade do pensamento e a da compreensão, bem como todas 

as variações de personalidade e caráter, dependem, em grande parte, 

do sucesso ou precisão desse ajustamento. Será minha intenção 

mostrar que a função mais importante da educação diz respeito a essa 

orientação” psicológica, e que, por esse motivo, a educação da 

sensibilidade estética é de fundamental importância. (READ, 2001, 

p.8) 

 

Já Hernández (2000) defende a ideia de “mediação” que a arte proporciona para os 

educadores e como esta arte ou cultura visual pode contribuir para a compreensão do 

ser humano e das transformações do mundo.  

 

A palavra arte, embora seja mais associada às artes plásticas, contempla da mesma 

forma a música, a fotografia, a literatura, a poesia, o teatro, a pintura e outras 

manifestações artísticas ou modalidades da arte de maneira geral. 

 

Não há uma definição de arte que possa agradar a todos, segundo Read (2001, p.16) 

“A arte é uma dessas coisas que, como o ar ou o solo, estão por toda a nossa volta, 

mas que raramente nos detemos para considerar”. A arte não é apenas algo que 

encontramos nos museus e nas galerias de arte, ou em antigas cidades como Roma, 

Paris, Florença. A arte está presente em tudo que fazemos para satisfazer nossos 

sentidos. Esse é um pensamento mais voltado para o sensu comum, mas teóricos e 

artistas conceituam a arte enquanto ação cultural humana diferenciando-a dos 

fenômenos estéticos (sensíveis) materiais como o pôr do sol. “(...) independentemente 

de tempo ou cultura, ela nasce, sempre, como atividade de comunicação sensível.” 

(RIZOLLI, 2005) 

 

Um quadro na parede de uma galeria ou museu é uma obra de arte, podendo ou não 

motivar uma emoção estética e ser ou não enriquecedor do ponto de vista cultural 

para o observador, mas sempre será uma obra de arte por um consenso. 
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Além dos sentidos, a forma é um dos princípios mais fundamentais e comuns nas 

obras de arte. É a função da percepção que provém de um processo criativo e 

individual, resultado de intervenções do homem por meio de técnicas de 

representação, materiais, criatividade e imaginação, “(...) a arte está profundamente 

envolvida no real processo da percepção, do pensamento e das ações corpóreas” 

(READ, 2001, p.13) 

 

É fato que apreendemos o mundo com todos os sentidos, porém este trabalho está 

direcionado, especificamente, à percepção visual que, para a psicologia da forma, é 

um dos vários métodos de percepção associados aos sentidos, aqui, especificamente, 

a visão, que consiste na habilidade de detectar a luz, cor e a forma para, assim, ler 

culturalmente, saber o que está vendo, aprender a olhar e se educar visualmente. 

Conforme Read: 

“Quando passamos a investigar a natureza do pensamento científico 

quanto a ser este uma atividade inventiva ou criativa, [...] descobrimos 

que ele também se liga às imagens”. (Read,1986, p.27) 

O pensamento imaginativo para o autor compõe a estrutura dos processos de 

pensamento e seguindo a teoria da Gestalt, a percepção capta, através dos sentidos, 

as imagens e sensações, que promovem o pensamento e a imaginação. 
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2. FOTOGRAFIA E EDUCAÇÃO VISUAL 

“Você não fotografa com sua máquina.  

Você fotografa com toda sua cultura.” (Sebastião Salgado) 

 

A fotografia, isto é, a escrita (grafia) da luz (foto), manifestou-se no século XIX, em 

decorrência dos avanços da física e da química. Ela possui linguagem própria e seus 

elementos podem ser manipulados pela leitura imagética ou pelo próprio ponto de 

vista do fotógrafo, permitindo refletir ao que está relacionado, ou não, com o conceito 

de realidade do homem. A fotografia é um veículo polissêmico, ou seja, carregado de 

informações na medida em que nos concede dados sobre os lugares, pessoas, 

épocas, culturas, simbologia e acontecimentos.  

 

A linguagem fotográfica é compreendida por elementos técnicos como: a) as aberturas 

de diafragma, controlando a entrada de luz na câmera; b) as velocidades do obturador, 

determinando o tempo que a luz permanecerá; c) a utilização de lente ou objetiva 

correta, para determinada captação; d) o uso ou não de flash, enquanto luz; e) a 

focalização, permitindo a nitidez da imagem. Contudo, também fazem parte dessa 

linguagem elementos básicos estruturais que nos auxiliam na composição, no 

enquadramento, no ângulo e na profundidade de campo, esses elementos serão 

apresentados isoladamente no decorrer dos capítulos. Conforme Guran  

 

 “A eficiência da comunicação da fotografia sofre com a presença de 

componentes visuais não organizados”, pois é o enquadramento que 

“seleciona” os elementos mais importantes a aparecerem no quadro 

fotográfico. (GURAN,1998, p. 92) 

 

À medida que o observador percebe, no seu cotidiano, o que deve ser fotografado e 

qual a importância desses registros na alfabetização visual, é a partir do 

enquadramento que essas cenas incluirão ou excluirão determinados elementos que 

irão compor o quadro fotográfico.  

Quase todo o conhecimento humano tem seu início na percepção visual; assim se 

pode afirmar que, ao longo da vida, boa parte das informações que o homem 

contemporâneo recebe chegam a ele por intermédio de imagens e símbolos.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Salgado
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“A experiência visual humana é fundamental no aprendizado para que 

possamos compreender o meio ambiente e reagir a ele; a informação 

visual é o mais antigo registro da história humana. [...].” (DONDIS, 

1997)  

 

Donis Dondis (1997) introduz o conceito de alfabetismo visual em seu livro “Sintaxe 

da Linguagem Visual”, propondo um sistema simples para a identificação, criação e a 

compreensão de mensagens visuais, o que permite uma leitura imagética acessível a 

todas as pessoas, e não somente às pessoas de formação específica. Sua obra 

propõe uma leitura fundamentada na sintaxe visual, analisando elementos básicos 

como ponto, linha, forma, cor, luz e composição. 

 

A proposta da leitura de imagens fundamenta-se em uma “racionalidade” perceptiva 

e comunicativa que justifica o uso e desenvolvimento da linguagem visual para facilitar 

a comunicação.  

 

A relevância da percepção visual para a construção do pensamento é um dos 

principais assuntos pesquisados pela psicologia desde que Galton levantou a 

questão, partindo de experiências relacionadas entre adultos e crianças. Para Galton, 

apud Read, (2001) as imagens são “ajudas visuais” do pensamento, ou seja, a forma 

mais perfeita da representação mental onde quer que se faça referência à forma, 

posição e relações dos objetos no espaço. A imagem visual também é importante para 

toda e qualquer habilidade manual na qual o desenho se faz necessário. A educação 

teórica e palavrosa, de acordo com Galton reprime essa leitura imagética. 

 

Ao final da década de 1970 com a multiplicação dos sistemas audiovisuais, a leitura 

e interpretação de imagens se transformaram em um importante campo de estudo, 

influenciado e fundamentado pela teoria Gestalt e pela semiótica. Para a Gestalt ou 

“psicologia da forma” - escola de Psicologia experimental na Alemanha do séc. XX - 

a imagem se constitui da percepção, já que toda experiência estética, seja de 

produção ou recepção, resulta em um processo perceptivo.  

 

Nesse sentido, é evidente que a função da imagem no processo de ensino-

aprendizagem não seja apenas ilustrativa, pois as sinapses, ligações 
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eletromagnéticas e químicas entre os neurônios que formam nossos pensamentos se 

alimentam das imagens/signos, artefatos culturais externos que despertam as 

ligações sinápticas e a recuperação da memória imagética.  

 

Teorias sobre os modos de percepção humana referente à forma, às cores e 

composições visuais surgem com a Gestalt, assim os mecanismos da percepção 

humana tendem a estabelecer padrões formais de reconhecimento numa tentativa 

sistemática de organizar o caos. 

 

Segundo a Gestalt, a percepção da forma não se dá por partes, mas de forma 

integrante, global e unificada, e esse é seu conceito primordial: a unificação. Desse 

modo, podemos reconhecer um símbolo em um determinado contexto, porém não de 

forma isolada. Ademais, para a psicologia da forma, o processo de percepção visual 

do sistema nervoso possui alguns princípios para o reconhecimento de objetos e 

formas: a) proximidade, b) semelhança, c) continuidade e d) pregnância da forma. 

 

No que se refere à proximidade, quanto mais próximos os elementos mais facilmente 

reconhecemos a identidade entre eles e notamos a composição de um grupo, e não 

das partes isoladamente.  

 

Na imagem a seguir, podemos observar que elementos próximos uns dos outros 

tendem a ser vistos juntos, as aves estão posicionadas de tal maneira que podemos 

notar que há dois grupos separados. 
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Fig. 01 – Proximidade. Disponível em: http://rdiep931.wordpress.com. Acesso em: 30/08/2014 

 

A fotografia a seguir representa a semelhança, as aves estão indo na mesma direção 

guiando o nosso olhar, assim como as asas estão apontadas para a mesma direção.  

 

 

Fig. 02 – Semelhança. Disponível em: http://rdiep931.wordpress.com. Acesso em: 30/08/2014 

 

Os elementos semelhantes tendem a ser vistos como unidades, isto é, formam grupos 

de partes iguais, seja pela forma, cor e ou tamanhos criando repetição de padrões e 

tendem a constituírem uma unidade.  

 

Observe abaixo a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida em Brasília, 

com padrões de linhas desenhados pelos vitrais e arquitetura de Oscar Niemeyer. 
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Fig. 03 – Semelhança II. Disponível em: www.nytimes.com/worldcup-2014-br. Acesso em: 30/08/2014 

 

A imagem a seguir representa o princípio da continuidade. As estruturas da ponte são 

todas da mesma forma e cor que quase poderia ser percebida como um grupo ou 

objeto e especialmente essa perspectiva que a linhas parecem continuar para sempre, 

repetindo um padrão, até desaparecer por completa. 

 

 

Fig. 04 – Continuidade.  Kai Ziehl’s, Perspective Photography. Acesso em: 03/09/2013 

 

A Pregnância da forma é o princípio da simplicidade: quanto mais simples a forma, 

mais ela informa e mais facilmente é registrada e armazenada pelo cérebro.  

 

A pregnância da forma é a Lei Básica da Percepção Visual da Gestalt e é assim 

definida: “As forças de organização da forma tendem a se dirigir tanto quanto o 
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permitam as condições dadas, no sentido da harmonia e do equilíbrio visual” (Gomes 

Filho, 2000). Sendo assim, um objeto com boa pregnância é aquele que apresenta 

equilíbrio, clareza e unificação visual, se destacando no contexto compositivo. 

 

O significado do que observamos pode estar não somente na informação dos 

símbolos, mas também nas forças compositivas que existem ou coexistem na 

estrutura da linguagem visual. “Qualquer acontecimento visual é uma forma com 

conteúdo, mas o conteúdo é extremamente influenciado pela importância das partes 

constitutivas, como a cor, o tom, textura, a dimensão, a proporção e suas relações 

compositivas com o significado”. (DONDIS, 1997, p.22). 

 

 

Fig. 05 – Pregnância. Disponível em: http://graphicdesignjunction.com Acesso em: 03/08/2014. 

 

A teoria Gestalt se propõe a pesquisar exatamente isso: os padrões de organização 

utilizados pelo cérebro para ler e compreender as composições visuais de forma geral 

ou reconhecimento visual de figuras e formas inteiras em vez de apenas uma coleção 

de linhas simples e curvas.  

 

A leitura de imagens acontece em três fases que ocorrem na seguinte ordem: 

percepção – fase ótica, onde percebemos de modo geral as formas e as tonalidades 

de uma imagem; identificação – combina ações óticas e mentais que ajudam a 
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reconhecer os componentes. A identificação é quase sempre igual para todas as 

pessoas; interpretação – ação totalmente mental e pessoal, sendo influenciada pelas 

experiências e lembranças de cada observador. 

 

Temos a tendência natural de usar a informação visual como comportamento humano, 

principalmente para reforçar nosso conhecimento. Isso acontece por várias razões, 

mas as principais são pelo caráter direto da informação e pela proximidade da 

experiência real. (DONDIS, 1997, p.3) 

 

Educar o olhar para uma percepção mais objetiva e estrutural por meio de imagens 

fotográficas é muito mais fácil do que parece ser. Apreender a ler primeiramente a 

forma, para depois entender a semântica da imagem. 

 

Para Parsons (apud Hernandes, 2001) a mediação feita por imagens com o objetivo 

de ser interpretada, ou seja, a capacidade de compreender, comparar, gerar e 

interpretar significados favorece a uma alfabetização visual ou compreensão da 

Cultura Visual mediante a aprendizagem de estratégias de interpretação diante das 

imagens. Já para Hernández (2001), a arte na educação para a compreensão, tem 

por objetivo final evidenciar os caminhos percorridos pelos olhares em torno das 

representações visuais de diferentes culturas, proporcionando um diálogo crítico entre 

os estudantes. 

 

Ser alfabetizado visualmente requer conhecimento e reflexão crítica acerca dessas 

imagens e, principalmente, o reconhecimento da fotografia como um signo visual 

cheio de informações, testemunhos, pontos de vista, memória, tradições históricas, 

filosóficas e culturais.  

 

Para Hernandez (2001), um estudo sistemático da cultura visual pode proporcionar 

uma compreensão crítica do seu papel e de suas funções sociais, como também de 

suas relações de poder, indo além da apreciação ou do prazer que as imagens nos 

proporcionam. 

 

No atual contexto social dominado pelas imagens, o conceito de leitura mudou. 

Atualmente, não abrangem só a leitura de palavras, mas também a leitura de imagens, 
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que ora educam, ora se apresentam como poluição visual. Ler imagem significa 

interpretar uma mensagem gráfica e outras decodificações de signos, as quais são 

importantes para o desenvolvimento da criatividade e estímulo da experiência 

estética, compreendendo essa leitura como instrumento na contribuição e construção 

significativa do conhecimento. Segundo Donis Dondis: 

 

(...) Os elementos visuais constituem a substância básica daquilo que 

vemos, e seu número é reduzido: o ponto, a linha, a forma, a direção, 

o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. Por 

poucos que sejam, são a matéria-prima de toda informação visual em 

termos de opções e combinações seletivas. (DONDIS, 1997) 

  

A leitura imagética requer um leitor apto em compreender essa estrutura 

composicional, essa percepção depende diretamente do conhecimento sobre os 

elementos que compõem uma imagem, que serão apresentados de forma 

independente e autônoma. 
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3. PONTO 

“Uma boa foto é aquela que abre sua imaginação,  

que traz emoção.” (Martine Franck)  

 

Segundo Dondis Donis o ponto é a unidade de comunicação visual mais simples e 

irredutivelmente mínima. Na natureza, a rotundidade é a formulação mais comum, 

sendo que, em estado natural, a reta ou o quadrado constituem uma raridade. Quando 

qualquer material líquido é vertido sobre uma superfície, assume uma forma 

arredondada, mesmo que esta não simule um ponto perfeito. (DONDIS, 1997, P.52)  

 

Em termos de linguagem visual, o ponto é o foco para onde convergem as atenções, 

pois possui a propriedade de concentrar. Uma figura não precisa ser necessariamente 

circular para ser reconhecida como ponto. Isso depende de sua proporção em relação 

ao fundo.  

 

As imagens são construídas por uma série de elementos visuais organizadas de modo 

significativo sobre uma superfície adequada. Quando olhamos para uma superfície 

lisa e branca, nosso olhar percorre por todos os cantos em busca de uma marca para 

repousar.  

 

Fig. 06 – Forma sobre plano I. Fotografia do Iraniano Hossein Zare. 
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Logo, no momento em que surge uma marca para estabelecer uma relação entre os 

limites desse plano, podemos determinar o foco do olhar, criando sensações de 

equilíbrio como na figura seis que a linha do horizonte determina o movimento do olhar 

em direção a árvore. 

 

A situação muda quando se introduz um novo ponto, de modo a deixar a leitura mais 

complexa, pois os pontos exercem forças de atração diferentes sobre as bordas do 

espaço da imagem. Quando se visualizam os dois pontos sobre uma mesma 

superfície, automaticamente os ligamos para, de modo a conduzir o olhar do 

observador.  

 

No caso da fotografia abaixo a linha do horizonte determina a direção do olhar, 

entretanto, ela possui movimento e as arvores determinam as pausas de acordo com 

seus tamanhos e detalhes. 

 

 

Fig. 07 – Forma sobre plano II. Fotografia do Iraniano Hossein Zare.  
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O ponto pode ser usado simplesmente para definir ou identificar uma posição ou 

múltiplas posições, como em um mapa, partitura musical e também as posições 

relativas de como as estrelas constituem uma constelação, exemplificada abaixo com 

uma parte da Ursa Maior, onde as linhas indicam alguns dos muitos caminhos que o 

olho pode percorrer e explorar.  

 

Fig. 08 – Ursa Maior. Disponível em: pequenosastronomos.blogspot.com Acesso em: 03/09/2013 

 

As constelações são exemplo da função de continuidade visual; princípio este que 

favorece a orientação controlada da visão. A característica visual humana é seguir um 

percurso linear. Essa linha pode ser explícita (literal) ou implícita (imaginária). Nossa 

capacidade instintiva em imaginar imagens no céu estrelado é um exemplo do uso 

permanente da continuidade. 
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Fig. 09 – Diagrama “Pontos”.  Diagramas elaborado pelo autor. 

 

Quando aparecem três pontos relativamente próximos em uma superfície, o olhar 

humano tende a vê-los de forma agrupada, formando um triângulo ou em direções 

opostas. De modo semelhante se surgirem quatro pontos, descrevendo os vértices de 

um quadrado. Para os psicólogos estruturalistas, esse é o recurso que o cérebro 

possui para simplificar a forma de visualizar, ou seja, é a lei básica da percepção 

visual. 

 

Fig. 10 – Diagrama “Pontos” II. Diagramas elaborado pelo autor. 

 

Nesse sentido, os mesmos pontos poderiam estruturar igualmente um círculo, ou seja, 

o círculo de pontos poderia ser passível de outras interpretações menos simples, 

como no diagrama a seguir.  
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Fig. 10 – Diagrama “Pontos”. Diagramas elaborado pelo autor. 

Em geral, as unidades de tamanho, cor ou forma semelhantes tendem a se agrupar 

em grupos visuais. O agrupamento ordenado de unidades em um quadro nem sempre 

é tão óbvio, especialmente quando as pistas visuais estão reduzidas ao mínimo, como 

na imagem abaixo, em que se percebe o equilíbrio. Ao se substituir as cabeças por 

pontos, fica visível o agrupamento da imagem semelhante a uma linha na horizontal, 

em perfeita harmonia com os limites do plano. A leitura horizontal é imediata. 

 

 

Fig. 11 – Tradicional corrida na China. Disponível em: BBCBrasil.com Acesso em: 03/09/2013 
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Fig. 12 – Diagrama “Pontos” III. Diagramas elaborado pelo autor. 

Podemos observar que, na imagem acima, houve a organização de elementos 

compositivos de modo que a leitura linear e horizontal nos permite deslizar pela 

composição e perceber a simetria, mesmo que disfarçada pelas posições variadas 

dos elementos obtidos. É possível ver na repetição de elementos uma certa 

continuidade. 

 

Uma das formas mais simples de criar padrões é o agrupamento e repetição regular 

de partes semelhantes, como nos motivos extraídos de vasos atenienses nas imagens 

abaixo. Esse padrão criado pela sequência regular de formas foi utilizado com 

frequência nas artes da pré-história, como elementos decorativos e em algumas 

culturas. 

 

Fig. 13 – Diagrama “Ponto como padrão”. Diagramas elaborado pelo autor. 
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No recorte da fotografia abaixo, concernente à coroação da Rainha Elisabeth II, o 

artista mostra por meio dos pontos que sua organização está pautada na arquitetura, 

coroa, roupa e joias. A regularidade dessa repetição tão explícita, pois é encoberta 

pela forma, atenuada na composição da imagem. 

 

 

Fig. 14 – Coroação da Rainha Elisabeth II. Disponível em: autobiographyreview.co.uk. Acesso em: 

03/09/2013 

 

Fig. 15 – Diagrama “Ponto como padrão”. Diagrama elaborado pelo autor. 

http://autobiographyreview.co.uk/tag/coronation/
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Fig. 16 – Margaridas. Disponível em: mrboothby.net Acesso em: 03/09/2013 

Com a abstração das margaridas em pontos devido ao contraste, pelo fato da imagem 

ter sido capturada contra a luz, fica claro que não há padrão e/ou organização. 

 

 

Fig. 17 – Diagrama “Ponto como padrão”. Diagrama elaborado pelo autor. 
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O ponto pode ser utilizado também como foco nas imagens, aparecendo em muitas 

composições, o que, de certa forma, atrai o olhar para um centro principal de interesse, 

conhecido como ponto focal, possivelmente acompanhado de pontos subsidiários, 

nos quais o olhar é guiado através de vários registros sutis, como a escala tonal. É 

por meio de rotas e linhas invisíveis na imagem que nosso olhar é conduzido ao centro 

de interesse, explorando, em segundo plano, os arredores do foco principal. Esse foi 

e continua sendo um artificio utilizado por muitos artistas em todas as épocas e 

culturas.  

 

Fig. 18 – “O Beijo”, Alfred Eisenstaedt 
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Na cena do beijo clássico, registrado por Alfred Eisenstaedt na Times Square e que 

foi considerada uma das fotos românticas mais populares já capturadas. A imagem 

mostra o ponto como foco determinado por linhas de perspectiva da rua, da arquitetura 

e das pessoas, sendo que o tema principal ou “ponto focal” dessa imagem é o beijo. 

O olhar é atraído para o tema beijo, e só após conseguimos explorar com maior afinco 

os detalhes que estão ao redor do foco. 

 

 

Fig. 19 – Diagrama “Ponto como foco”. Diagrama elaborado pelo autor. 
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Na fotografia abaixo, podemos observar um pescador em uma cachoeira turbulenta 

da China. É possível sentirmos a tensão da corda e a força de sua mão para tentar se 

segurar. O encontro entre as duas linhas formadas pela corda é o “ponto focal” criado 

pela imagem. 

 

 

Fig. 20 – sem título, James Jacob.  

 

Fig. 21 – Diagrama “Ponto como foco”.  Diagrama elaborado pelo autor. 



29 

 

Na fotografia abaixo, o foco é pertinente devido à força das linhas que guiam o olhar 

para um determinado ponto.  

 

Fig. 22 – “Túnel”, Disponível em: http://www.cassonoyo.org.ng/ Acesso em: 08/07/2013 

 

Fig. 23 – Diagrama “Ponto como foco” VIII Diagrama elaborado pelo autor. 
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A Arte Rupestre trata-se de uma riqueza de expressões, representando a conexão 

semiótica de símbolos gráficos associados aos sentimentos. Ela registra momentos, 

narra períodos culturais, demarca territórios. As pinturas nas paredes de cavernas 

eram feitas pelos homens da Pré-História que utilizavam sangue de animais, saliva, 

fragmentos de rochas, argila, etc. Os pontos criam linhas guias na horizontal e cria a 

sensação de movimento linear.  

 

A pintura rupestre na imagem abaixo foi localizada no estado do Piauí, onde está o 

maior museu a céu aberto de arte rupestre do planeta, sendo considerado patrimônio 

cultural da humanidade pela UNESCO.  

 

 

Fig. 24 – Pintura rupestre, Disponível em: www.fumdham.org.br Acesso em: 10/08/2013 

 

Fig. 25 – Diagrama “Ponto como foco” Diagrama elaborado pelo autor. 

http://www.fumdham.org.br/pinturas.asp
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Fig. 26 – “Candomblé”, José Medeiros. 

 

Na fotografia “Candomblé”, de José Medeiros, a cultura popular é revelada. Na 

imagem, podemos identificar uma mulher com pontos brancos pintados por todo o 

corpo. Logo, há a sensação de movimento ativo criado pelos pontos de luz, que o 

nosso olhar tece por meio dos pontos pintados contemplando toda a sua composição.  

Eles criam uma combinação de pausa e movimento. 

 

Fig. 27 – Diagrama “Ponto como movimento” Diagrama elaborado pelo autor. 
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Na fotografia de Sebastião Salgado, em que é retratado um terminal de trem da China, 

é simples abstrairmos as pessoas e olharmos a estrutura de pontos em movimento, 

quase borrados captados pela fotografia em longa exposição.  

 

 

Fig. 28 – “Churchgate (Índia)”, Sebastião Salgado 

 

Fig. 29 – Diagrama “Ponto como movimento Diagrama elaborado pelo autor. 
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A fotografia capturada por Sebastião Salgado mostra uma invasão ao Kuwait em 1991 

e, nela, podemos observar um homem sendo banhado com espuma para se proteger 

do calor extremo do fogo. A beleza do contraste que a espuma exerce sobre o fundo 

mostra o ponto (partículas de espuma) como textura na imagem. A explosão ao fundo 

mostra outra textura formada pelo calor do fogo. 

 

 

Fig. 30 – “Kuwait”, Sebastião Salgado 

 

 

Fig. 31 – Detalhe “Ponto como textura” Recorte feito pelo autor 
 

Man Ray é considerado um dos pioneiros mais influentes da fotografia 

contemporânea. Dentre as características de suas fotografias está a estética mais 
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experimental. Em sua fotografia “O véu”, os pontos criados pelo tecido sobreposto à 

mulher retratada cria uma textura semelhante a uma segunda pele. 

 

 

Fig. 32 – “O Véu”, Man Ray 

 

 

Fig. 33 – Detalhe “Ponto como Textura” Recorte feito pelo autor 

 

Há um terreno bastante similar entre a fotografia e as artes da contemplação estética, 

sobretudo no que concerne à escultura, arquitetura, pintura, música ou poesia. A 

relação da arquitetura com a luz foi bem capturada na fotografia abaixo, de Alexander 

Rodchenko, onde as sombras projetadas na mulher criam pontos como textura. O 
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fotógrafo estabeleceu sua própria criação com formas que compõem oblíquos, 

ângulos e assimetria espacial. 

 

 

Fig. 34 – sem título, Alexander Rodchenko. Disponível em: socialistunity.com Acesso em: 

05/08/2013. 

 

 
 

Fig. 35 – Detalhe “Ponto como textura” Recorte feito pelo autor 

 

 

 

 

http://socialistunity.com/alexander-rodchenko-revolutionary-photographer/
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4.  LINHA 

 

“O escritor e o fotógrafo utilizam as mesmas ferramentas, mas enquanto um 

descreve uma imagem com mil palavras o outro descreve mil palavras com 

uma imagem.” (Jefferson Luiz Maleski)  

 

Podemos caracterizar a linha quando há o aumento da proximidade entre os pontos 

de modo a se tornar impossível identificá-los isoladamente. Um conjunto de pontos se 

transforma em outro elemento visual distintivo: a linha. A característica principal de 

uma linha é a ligação entre pontos, sendo essa ligação visível ou imaginária, criada 

pela mente do indivíduo, que intuitivamente percorre o olhar de ponto a ponto.  

 

A linha é um dos elementos fundamentais para a pré-visualização e percepção de 

uma imagem, pois atribui movimento a imagem e nos conduz o olhar. Ela pode ser 

estática como também atribuir uma direção. A escrita, a criação de mapas, os 

símbolos elétricos e a música são exemplos de sistemas simbólicos nos quais a linha 

é o elemento mais importante. 

 

  

Fig. 36 – sem título, Thomaz Farkas. Disponível em: esporte.uol.com.br. Acesso em: 13/07/2013 

 

http://esporte.uol.com.br/album/10042770anos_pacaembu_album.htm
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Fig. 37 – sem título, Thomaz Farkas. Diagrama feito pelo autor. 

 

A linha está sempre presente no meio ambiente, no contorno de telhas, na trave de 

futebol, nas escadas, esculturas, conforme ilustra por meio de suas fotografias 

Thomaz Farkas, que valorizava a fotografia instintiva, intuitiva, consciente de que 

enquadrar é eliminar tudo aquilo que interfere no foco da imagem. 

 

A fotografia de Farkas transita pelas linhas diagonais que geram assimetrias e 

ordenações rítmicas vertiginosas. As linhas curvas em diagonais repetidas vezes 

constitui um padrão de linhas realçando melhor a perspectiva na imagem, atribuindo 

a sensação de dinamismo na fotografia, isto é, a importância da linha como ferramenta 

de composição.  



39 

 

 

Fig. 38 - Thomaz Farkas.  Disponível em: folha.uol.com.br/thomas-farkas. Acesso em: 15/09/2013 

 

 

Fig. 39 – Diagrama “A linha” feito pelo autor. 
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Fig. 40 – sem título, Thomaz Farkas. Disponível em: mostrasaopaulodefotografia.blogspot.com. 

Acesso em: 21/07/2013 

 

Fig. 41 – Diagrama “A linha” II feito pelo autor. 

Ainda nas imagens acima, as linhas levemente diagonais são perceptíveis, fazendo 

com que o olhar percorra por meio delas, da direita para a esquerda em direção ao 

personagem. As linhas verticais e horizontais da trave do gol em contraste com a 

contra luz proporcionam a sensação de força, crescimento, rigidez e altura. Essas 

http://mostrasaopaulodefotografia.blogspot.com/2011/03/thomaz-farkas-morre-em-sp-com-86-anos.html
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linhas podem ser acentuadas se a foto fosse capturada no modo vertical, elevando 

ainda mais a altura desse elemento compositivo. 

 

Nas artes, a linha tem, por sua própria natureza, uma enorme energia, nunca é 

estática. Seguindo esse conceito, Cartier Bresson utiliza as linhas em composições 

sensuais na imagem abaixo. 

 

 

Fig. 42 – sem título, Henry Cartier Bresson. Disponível em: http://www.atgetphotography.com/The-

Photographers/Cartier-Bresson.html. Acesso em: 21/07/2013 

 

Fig. 43 – Diagrama “A linha como expressão de sentimento” elaborado pelo autor. 

http://www.atgetphotography.com/The-Photographers/Cartier-Bresson.html
http://www.atgetphotography.com/The-Photographers/Cartier-Bresson.html
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No detalhe da obra acima os ritmos lineares que contornam as pernas, dançam e se 

entrelaçam, as linhas tecem um efeito quase que hipnótico. Bresson cria com a luz 

suave e com a diagonal feita por seu personagem uma cena sensualíssima e de uma 

técnica e mistério impressionantes, deixando que a imaginação do espectador o 

conduz através da cena. 

 

Na fotografia de Sebastian Kim, as cores monocromáticas com as linhas fortes criadas com 

maquiagem remetem a sentimentos de angustia e tristeza contrapondo o ar de sedução da 

imagem anterior. 

 

Fig. 44 – sem título, Sebastian Kim. Disponível em: lurvemetomorrow.com. Acesso em: 14/07/2013 

 

Fig. 45 – Diagrama “A linha como expressão de sentimento” elaborado pelo autor. 

http://lurvemetomorrow.blogspot.com/2009/12/photographer-sebastian-kim.html
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Nas imagens examinadas até agora, está claro que retas e curvas podem ter 

significados diferentes; pode-se observar as diferentes formas que o artista utiliza 

esse recurso nas imagens a seguir, que mostram linhas como elementos 

compositivos. O contraste dos trilhos sobre o plano escuro enaltece as linhas curvas, 

transmitindo fluidez na leitura da imagem, pois a linha criada serve como guia. O foco 

da fotografia abaixo é a linha que compõem quase todo o plano da imagem. A linha 

curva também dá à sensação de movimento, livre como as linhas da natureza: a curva 

dos rios, das montanhas, das nuvens, do corpo humano e todo o universo. 

 

 

Fig. 46 – “Trilhos”, André Carneiro. Disponível em: novo.itaucultural.org.br. Acesso em: 24/07/2013 

 

Fig. 47 – “Diagrama “A linha como elemento compositivo” elaborado pelo autor. 

http://novo.itaucultural.org.br/explore/blogs/blog-do-professor/a-escola-paulista-de-fotografia/
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O artista Geraldo de Barros, transitou entre a pintura, a gravura, a fotografia e o 

design. Figura importante do modernismo no Brasil, era comprometido com a 

experimentação e a inovação nas mais variadas linguagens visuais.  

 

A distribuição geométrica pelo artista tende cada vez mais a isolar a linha da 

composição, enfatizando as linhas verticais e horizontais como nas sobreposições das 

cadeiras com estruturas de ferro e assentos estofados, desenhadas pelo mesmo 

artista. 

 

 

Fig. 48 – sem título, Geraldo de Barros. Disponível em: casa.abril.com.br. Acesso em: 15/07/2013 

Segundo Geraldo de Barros, desenho é uma forma de pensar o mundo que estrutura 

o conhecimento visual e diagrama determinadas percepções. O desenho dá-se 

através do exercício constante do olhar em relação aos seus elementos formais vistos 

nos objetos do mundo. Com o desenho pode-se perceber seus poucos elementos em 

articulações intensas: linhas que engendram formas, luzes espaços, criam 

materialidades, tramas, outras formações, luminosidades, espacialidades. 

http://casa.abril.com.br/materia/a-alma-concretista-de-geraldo-de-barros-arte-design
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Fig. 49 – “Composição”, Geraldo de Barros Disponível em: www.colecaopirellimasp.art.br. Acesso 

em: 14/07/2013 

A composição dos diferentes elementos e linhas são distribuídos como se fossem uma 

obra aberta. Os espaços podem ser congruentes se superpostos criando novos nichos 

ao olhar. Espaços fechados e abertos que incitam o olho a pesquisa, a vagar sem 

querer parar. A sequência de pontos descreve uma linha que é a trajetória de um 

movimento. Isto ocorre também na música, quando uma sequência de notas 

determina uma linha musical. 

 

Como vimos pela obra de Geraldo de Barros, suas imagens são poéticas e míticas 

porque complexas e ao mesmo tempo fundadoras, mediando uma comunicação entre 

sujeitos. Imagens superficiais porque bidimensionais, mas profundas em seu alcance 

e, sobretudo porque nos permitem experimentar o mundo de outra maneira, 

ampliando nossa percepção de espaço. Transmutado, seu espaço é agora, puro 

espaço em sua essência, ou seja, a forma, a linha e o signo.  

 

Outro importante fotógrafo, Alexander Rodchenko, conhecido por seus ângulos de 

imagem incomum e o registro de imagens a partir de diferentes perspectivas, usando 

e abstraindo formas para criar algo novo. Rodchenko é bem conhecido por mostrar 

profundidade em suas imagens, como mostra em "Meninas com Leica", de 1934. As 

http://www.colecaopirellimasp.art.br/autores/20/obra/65
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linhas duras e retas compondo harmoniosamente com linhas sinuosas e sensuais de 

suave escala tonal.  

 

 

Fig. 50 – “Meninas com Leica”, Alexander Rodchenko. Disponível em: biconvexo.blogspot.com. 

Acesso em: 13/08/2013 

 

Fig. 51 – Diagrama “A linha como elemento compositivo” elaborado pelo autor. 

http://biconvexo.blogspot.com/
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As linhas projetadas pela sombra dos degraus em a escadaria fazem parte da 

composição da imagem, onde sua forma estética ganha destaque. 

 

 

Fig. 52 – “L'escalier”, Alexander Rodchenko. Disponível em: www.tipografos.net. Acesso em: 

13/07/2013 

 

 

Fig. 53 – Diagrama “A linha como elemento compositivo” elaborado pelo autor. 

 

http://www.tipografos.net/designers/rodschenko.html
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Ao longo da história, muitos artistas, utilizavam como marco e guia estruturas lineares 

que ajudavam a criar relações compositivas.  

 

Geraldo de Barros utilizou muito o conceito de estrutura linear em suas obras, 

analisando as possibilidades estruturais das formas orgânicas. Como muitos dos 

artistas de vanguarda da época. 

 

Para Geraldo de Barros, o desenho é uma forma de pensar o mundo que estrutura o 

conhecimento visual e diagrama determinadas percepções.  

 

 

Fig. 54 – “Fotoformas” Geraldo de Barros. Disponível em: perifocus.blogspot.com. Acesso em: 

14/08/2013. 

O desenho se dá por meio do exercício constante do olhar em relação aos seus 

elementos formais vistos nos objetos do mundo. Como suas linhas que compõem 

formas, luzes espaços, criam materialidades, tramas, outras formações, 

luminosidades e espacialidades. Enfim, a fragmentação e recriação do mundo visível 

em um jogo de linhas, luzes e sombras. 

http://perifocus.blogspot.com/2011/12/fotoformas-geraldo-de-barros.html
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Fig. 55 – “Paralelas e Diagonais”, José Yalen. Disponível em: fotos.estadao.com.br. Acesso em: 

09/09/2013 

 

Fig. 56 – Diagrama “A linha como elemento compositivo” elaborado pelo autor. 

 

As linhas paralelas e diagonais de José Yalenti, também podem dar a sensação de 

energia, ação, movimento e força. As linhas horizontais da escadaria ajudam a dar a 

sensação de altura e força. A luz e sombra é realmente importante para compor essas 

estruturas de linhas. Na composição acima as linhas diagonais indicam profundidade, 

destacando a perspectiva da imagem. 

 

As linhas podem servir para delimitar os objetos, expressar os limites de onde termina 

uma coisa e começa outra, esta possibilidade é na maioria das vezes muito limitada, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=WVjW2dOLTHEReM&tbnid=-iFQMCa-IESt6M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Ffotos.estadao.com.br%2Fbolsa-de-arte-o-evento-tambem-traz-trabalhos-modernos-brasileiros-como-de-jose-yalenti%2Cgaleria%2C960%2C28485%2C%2C%2C0.htm%3FpPosicaoFoto%3D4&ei=BI3bU5KgG8PesASF6IGwDA&bvm=bv.72197243,d.cWc&psig=AFQjCNGbFnXia_8iZm-vPiUEqLxVIwWs7w&ust=1406983810348384
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sendo pouco prática para as aplicações do artista. A linha de contorno, que define o 

limite da forma a representar, é um elemento que na realidade volumétrica não existe 

com essas características. 

 

 

Fig. 57 – “Meret Oppenheim”, Man Ray. 

 

Fig. 58 – Diagrama “A linha como elemento compositivo” elaborado pelo autor. 

 

Na fotografia de Man Ray, o contorno obtido por meio da técnica de solarização, que 

consiste em um experimento muito utilizado pelo artista, também é conhecido como 

efeito Sabattier, em referência ao seu inventor, o francês Armand Sabattier (1834-

1910).  A solarização caracteriza-se pela inversão dos valores tonais de algumas 
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áreas da imagem fotográfica, que pode ser obtido basicamente por intermédio da 

rápida exposição à luz da imagem durante seu processamento. 

 

A linha não é utilizada apenas para analisar uma forma ou delinear um contorno. Ela 

possui qualidades gráficas que constituem a própria imagem. O contorno não se refere 

apenas ao limite exterior das formas, mas também aos contornos internos.  

 

Na obra de Geraldo de Barros, abaixo, a imagem fotográfica de sua intervenção 

artística possui linhas evidentes de contorno e a escassez de cor faz com que a linha 

ganhe muito mais força do que o usual. 

 

 

Fig. 59 – “Fotoformas” Geraldo de Barros. Disponível em:geraldodebarros.com Acesso em:13/07/2013 
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Fig. 60 – Diagrama “A linha como elemento compositivo” elaborado pelo autor 

 

Com a utilização apenas das cores branco e preto, Geraldo mostra em suas 

experimentações uma importante série de imagens chamada de Fotoformas, em que 

o processo de produção sofria inúmeras intervenções nas várias etapas de construção 

das imagens fotográficas. Isso ocorria, basicamente, por sua necessidade estética de 

alcançar um resultado expressivo e não de um método pré-definido. 
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A linha como padrão é aplicada a uma imagem a partir de uma unidade e organizada 

de tal modo que o motivo é repetido ou lembrado na fotografia. Desde a Pré-História 

as linhas são utilizadas para criar tramas. Esse padrão surge em desenhos primitivos 

de todas as partes do mundo e a justificativa está na utilização de palha ou palhetas 

tecidas sobretudo para a função de cobrir ou proteger. 

 

Fig. 61 – Vaso Grego Antigo. Disponível em: http://www.historiadaarte.com.br/linha/grecia.html 

Acesso em: 14/07/2013 

 

Fig. 62 – Diagrama - Detalhe dos padrões lineares.  
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Nas fotografias a seguir, a linha como padrão é percebida pelas repetições de tramas 

criadas pela sombra das linhas projetadas, provocando uma sensação de movimento 

e continuidade. As imagens em preto e branco enfatizam essa padronização. 

 

 

Fig. 63 –Cristiano Mascaro. Disponível em: www.donellis.mu/home/accueil.  Acesso em: 15/07/2013 

 

 

Fig. 64 –Alexander Rodchenko. Disponível em: suehubbard.com . Acesso em: 15/07/2013 

 

http://www.donellis.mu/home/accueil
http://suehubbard.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=49&cntnt01returnid=57
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Segundo Dondis (1997), textura é o elemento visual que, com frequência, substitui as 

qualidades de outro sentido, o tato. Na verdade, podemos apreciar e reconhecer a 

textura tanto por meio do tato como da visão, ou ainda mediante uma combinação de 

ambos. Dondis afirma ainda que é possível que uma textura não apresente qualidades 

táteis, mas apenas óticas, como no caso das linhas de uma página impressa, dos 

padrões de um determinado tecido ou dos traços superpostos de um esboço.  

 

O autor relata que onde há uma textura real, as qualidades táteis e óticas coexistem, 

não como tom e cor, que são unificados em um valor comparável e uniforme, mas de 

uma forma única e específica, que permite à mão e ao olho uma sensação individual, 

ainda que projetemos sobre ambos um forte significado associativo.  

 

 

Fig. 65 – “Linhas”, Sina Rahmati.  Disponível em: 121clicks.com/ the-importance-of-lines-in-

photography. Acesso em: 16/07/2013. 
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Fig. 66 – Textura - folha. Disponível em: freeimagescollection.com. Acesso em: 06/02/2014 

 

 

Fig. 67 – Textura - mesa. Disponível em: phototeacher9-10.blogspot.com. Acesso em: 06/07/2014 

 

http://freeimagescollection.com/leaves-closeup/leaf-veins-in-detail.php
http://phototeacher9-10.blogspot.com/2011/01/photo-9-elements-of-design.html
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Fig. 68 – “Telhado”, Geraldo de Barros. Disponível em: geraldodebarros.com Acesso em: 26/02/2014 

 

Fig. 69 – “Projeções”, Peter Kogler. Disponível em: http://www.schirn-magazin.de. Acesso em: 

26/08/2014 

 

 



58 
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5. LUZ E SOMBRA  

 

“Acredito sinceramente que existem coisas que ninguém veria,  

se eu não as tivesse fotografado.” (Diane Arbus) 

 

Segundo o Dicionário de Estética e Filosofia da Arte (2008), a luz é a “condição 

necessária para a percepção visual, fator de beleza, agente plástico integrante da 

pintura, escultura, arquitetura, fotografia e cinema”. Na filosofia, adquiriu status do 

bem, em oposição à sombra, “do latim umbra, implica a ausência local de luz, 

associada à fidelidade do contorno e à inseparabilidade da figura que a produz”; 

vinculada ao mal, às trevas, ao reino dos espíritos e da morte. 

 

A luz, em termos de linguagem, é um valor de composição fundamental para a 

fotografia. Assim como o pintor necessita lidar com as tintas para compor sua obra, o 

fotógrafo precisa da luz para registrar a imagem em um plano. Ela confere informação, 

pois indica volumes, texturas, formas e cores. Sabe-se, portanto, de cada imagem, 

que a informação que ela traz é resultado de escolhas feitas (conscientemente ou 

não) pelo fotógrafo. Fatores como o tamanho da fonte de luz, a direção em que incide, 

além de contraste e intensidade é determinante quanto aos efeitos de sentido 

produzidos pela iluminação. 

 

 

Fig. 70 – sem título, Guy Cohen. Disponível em: www.mymodernmet.com. Acesso em: 21/07/2013 

http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/guy-cohen-black-and-white-photos
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A simbologia existente na correlação entre luz e sombra é tão antiga quanto a própria 

história da humanidade, cujas experiências foram coincidentemente marcadas pela 

incidência do fenômeno natural do claro e escuro, do dia e da noite desenvolvendo 

simbólico da vida movida pela tensão entre forças opostas. 

 

 

Fig. 71 – sem título, Guy Cohen. Disponível em:  www.thisiscolossal.com Acesso em: 15/07/2013 

 

Uma forma poderosa de se utilizar as sombras é a criação de forte contraste para 

produzir um efeito dramático. Com o uso de contrastes fortes entre luz e sombra, o 

fotógrafo Guy Cohen reorganiza formas de ver o mundo por meio da combinação entre 

esses dois elementos. Os efeitos são perceptíveis ao observador não apenas pela luz 

utilizada em cada imagem, mas também por elementos como composição, 

enquadramento e dramatização. 

 

As sombras podem ser efetivamente usadas para concentrar a atenção do 

espectador, criar foco. Elas auxiliam no foco da atenção do observador por meio da 

remoção de detalhe das partes menos importantes da imagem. O artista Rupert 

Vandervell consegue dramatizar ainda mais em seu trabalho “O Ser e a Terra”, 

retratando o silencio urbano e a plenitude de uma pessoa sozinha em cena. 

http://www.thisiscolossal.com/2014/01/the-brooding-black-and-white-photography-of-guy-cohen/
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Entre luzes e sombra, seu olhar e suas imagens monocromáticas retratam um 

sentimento de isolamento urbano em um mundo cada vez mais superlotado. 

 

 

Fig. 72 – sem título, Rupert Vandervell Disponível em: transparentcities.net Acesso em:15/07/2013 

 

Fig. 73 – sem título, Rupert Vandervell Disponível em: transparentcities.net Acesso em:15/07/2013 

 

http://transparentcities.net/man-earth-photo-series-rupert-vandervell/
http://transparentcities.net/man-earth-photo-series-rupert-vandervell/
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Fig. 74 – sem título, Rupert Vandervell Disponível em: transparentcities.net Acesso em:15/07/2013 

 

Fig. 75 – sem título, Rupert Vandervell Disponível em: transparentcities.net Acesso em:15/07/2013 

http://transparentcities.net/man-earth-photo-series-rupert-vandervell/
http://transparentcities.net/man-earth-photo-series-rupert-vandervell/
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Fig. 76 – sem título, Rupert Vandervell Disponível em: transparentcities.net Acesso em:15/07/2013 

 

 

 

http://transparentcities.net/man-earth-photo-series-rupert-vandervell/
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Fig. 77 – sem título, Sebastião Salgado Disponível em: historiadeverdade1.blogspot.com. Acesso em: 

13/07/2013 

 

Fig. 78 – sem título, Sebastião Salgado” Disponível em: atelliefotografia.com.br. Acesso em: 

06/06/2013 

 

 

 

 

http://historiadeverdade1.blogspot.com/2012/06/lente-sensivel-de-sebastiao-salgado.html
http://atelliefotografia.com.br/em-quadros/ser-criativo-e-se-arriscar/
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6.  A FORMA 

 

“A fotografia é uma lição de amor e ódio ao mesmo tempo. 

 É uma metralhadora, mas também é o divã do analista. 

 Uma interrogação e uma afirmação, um sim e um não ao mesmo tempo.  

Mas é sobretudo um beijo muito cálido. ” (Henri Cartier Bresson ) 

 

A forma, ou plano, é formada pela união de várias linhas dispostas de modo a 

contornarem um espaço vazio. A forma delimita e separa um espaço então interno, 

de um espaço externo, infinito, enquanto que a linha descreve a forma, isto é, a base 

para todo tipo de representação visual. O ato de perceber a forma é um ato intelectual 

de obter um significado, pois ela é geralmente usada para manter o interesse do 

observador e  também para separar e organizar o espaço.  

 

 

Fig. 79 – “Linhas Interrompidas”, G. B. Disponível em: ojoacromatico.com/ Acesso 06/06/2013 

 

Na Cultura Visual, toda forma tem contorno e superfície e é criada a partir de algum 

tipo de suporte, o qual é pode ser considerado um meio material em que a forma se 

realiza, podendo ser, por exemplo, algumas bexigas sobrepostas a fios de alta tensão, 

como podem ser vistas na fotografia acima “Linhas Interrompidas” tirada em 1948, em 
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São Paulo no bairro do Tatuapé, pelo fotógrafo artista Geraldo de Barros, um dos 

pioneiros da fotografia abstrata e do modernismo no Brasil. As imagens de Barros se 

formam a partir da desconstrução, isto é, a partir da reordenação dos elementos, cria-

se uma nova composição. Em seus trabalhos estão sempre presentes as questões 

sociais e urbanas, além da inquietude diante da relação entre a arte e a sociedade. 

As formas nos guiam auxiliando a leitura e compreenssao do conceito de seu trabalho. 

 

A forma na fotografia abstrata sempre estará presente, pois a imagem sempre 

produzirá um significado. Logo, a forma pode ser descrita como qualquer elemento 

que define um espaço. Elas são definidas por linhas, cores e massas visuais variadas.  

 

As linhas podem servir como formas sobre o plano, sendo que uma linha simples pode 

ser o suficiente para criar uma forma. Desse modo, podemos concluir que as 

fotografias e outros tipos de arte sempre iterferirão de duas maneiras simultâneas em 

uma obra visual: primeiro como forma e segundo pelo seu conteúdo.  

 

Fig. 80 – “Sobras”, Geraldo de Barros. Disponível em: ojoacromatico.com. Acesso 06/06/2013 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
http://ojoacromatico.blogspot.com/2012/11/fotografia-latinoamericana-una.html
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7.  COR 

 

"Sempre há pelo menos duas pessoas em toda fotografia:  

O fotógrafo e o espectador." (Ansel Adams) 

 

A cor é reconhecida após um processo que envolve, resumidamente, a luz, o órgão 

da visão e o cérebro. Ao fim desse processo, a sensação cromática é transmitida pelo 

nervo óptico e pelas vias ópticas para o cérebro, no qual é decodificada.  Assim, Cole 

(1994, p. 6) afirma que “a cor portanto, existe verdadeiramente, na mente do 

observador. ” 

 

O ser humano sempre buscou expressar sentimentos e intenções com a cor. Embora 

já no primeiro século depois de Cristo, Sêneca produziu um arco-íris colocando 

vasilhas angulares de vidro contra a luz. Isaac Newton, em 1671, demonstrou a origem 

da cor partindo de um feixe estreito de luz branca necessária passando por um prisma. 

 

 

Fig. 81 - Diagrama “prisma” elaborado pelo autor. 

 

Durante muitos séculos uma paleta limitada de cores foi utilizada, sendo os primeiros 

pigmentos de terras coloridas, naturalmente encontradas [...]. Os principais, vermelho 

ocre e preto, simbólicos da vida (sangue) e morte, eram comumente criados a partir 

dos óxidos de ferro [...] e do carvão ou osso queimado. ”  (COLE, 1994, p. 8). 
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Fig. 82 – “Bisonte”, pintura rupestre, Altamira.Disponível em: fineartamerica.com. Acesso em: 

16/07/2013. 

 

Dondis (1997, p.64) coloca que, “a cor está de fato impregnada de informação e é 

uma das mais penetrantes experiências visuais que todos temos em comum [...] 

também conhecemos a cor em termos de uma vasta categoria de significados 

simbólicos [...]”. 

Na classificação mais básica, as cores podem ser divididas em três grupos: primário, 

secundário e terciário. 

Cores primárias são as cores das quais todas as outras derivadas, logo, amarelo, azul 

e vermelho são cores primárias. 

Cores secundárias são criadas quando duas cores primárias são combinadas em 

partes iguais, tais como o verde, roxo e laranja, que classificadas como cores 

secundárias. 

Cores terciárias são criadas pela combinação de uma cor primária com uma cor 

secundária, como o vermelho-laranja que é um exemplo de cor terciária criada pela 

combinação de vermelho e laranja. Todas as cores possuem características que as 

identificam em relação as demais: matiz, luz e saturação. 

http://fineartamerica.com/art/all/paleolithic+cave+art/all
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Matiz é a principal característica da cor. Em colorimetria, ciência e tecnologia 

envolvida tanto na quantificação quanto na investigação física e psicológica no 

fenômeno de percepção de cores pelos seres humanos, matiz é uma das três 

propriedades da cor que nos permite classificar e distinguir uma cor de outra por meio 

de termos como vermelho, verde, azul, etc. As outras propriedades são a saturação, 

a luminosidade e a temperatura.  

 

Luminosidade é como chamamos a capacidade que possui qualquer cor de refletir a 

luz. É por isso que, à noite, as folhas das arvores não são tão verdes, por isso, ao 

acrescentarmos o preto a uma determinada cor, reduzimos sua luminosidade, todavia, 

é importante ressaltar quealguns autores preferem usar o termo valor no lugar de 

luminosidade. 

 

A saturação de uma cor é a medida de sua pureza. Essa escala comparativa 

determina que a cor pode ser saturada (cromática) ou dessaturada (acromática), ou 

seja, cada cor possui uma equivalência à sensação tátil da temperatura, sendo 

classificada como quente ou fria. “O objeto ou acontecimento visual é mais carregado 

de expressão e emoção quanto mais intensa a saturação” (DONDIS, 1997, p. 66) 

 

A cor é um elemento poderoso na fotografia, pois sua presença nas composições 

fotográficas representam muito mais do que sentimentos. As cores são responsáveis 

por uma identidade cultural e, com isso, várias interpretações, pois possuem uma 

influência muito forte sobre as emoções humanas. Elas são responsáveis por 

estimular de diversas maneiras nossos sentimentos, afinal, a cor é o primeiro estímulo 

da percepção humana, antes mesmo da forma ou textura do objeto.  Segundo Dondis 

A cor  é o elemento mais emocional do processo visual  e tem tanto 

um significado universalmente compartilhado através da experiência, 

como também um valor informativo específico, que se dá através dos 

significados a ela vinculados. (DONDIS, 1997, p.69) 

Para as imagens, a cor é um dos elementos que se coloca como muito relevante e 

que pode ser trabalhado a partir do objetivo de quais sensações e impressões deseja 

causar (DONDIS, 1997). 
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Dessa Forma, a percepção da cor pode causar uma série de sensações, de acordo 

com cada cultura ela é construtiva pois tem um valor de símbolo e portanto torna-se 

capaz de nos proporcionar uma linguagem que comunica ideias e transmite 

informações. 

 

A produção de imagens e a inserção das cores podem ser trabalhadas de forma com 

que levem o observador a identificar as características polissêmicas da fotografia, e 

até mesmo, o simples objetivo cromático da imagem. 

 

As cores vibrantes e quentes apresentadas na imagem abaixo da artista Cindy 

Sherman, mais conhecida por seus auto-retratos conceituais com questões 

importantes sobre o papel e a representação das mulheres na sociedade.  

 

Na década de 1980, Sherman introduziu luz brilhante e cor de alto contraste ao seu 

trabalho, o qual pose ser caracterizado uma ironia a moda, ao feminismo,  e ao 

narcisismo. Podemos destacar também o fetichismo da textura publicitária das fotos, 

as cores hiper-realistas e o figurino de grandes estilistas e, de outro, o estranhamento 

do corpo; como se ele não fosse mais capaz de se adequar ao fetichismo da 

ambientação.   
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Fig. 83 – Cindy Sherman (citar também o local de onde a figura foi retirada, isto é, se foi retirada da 

internet, colocar “Disponível em: cindysherman.com Acesso em: 21/02/2014 
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Fig. 84 –Cindy Sherman (citar também o local de onde a figura foi retirada, isto é, se foi retirada da 

internet, colocar “Disponível em: cindysherman.com Acesso em: 21/02/2014 

 

Fig. 85 – Cindy Sherman (citar também o local de onde a figura foi retirada, isto é, se foi retirada da 

internet, colocar “Disponível em: cindysherman.com Acesso em: 21/02/2014 

 



75 

 

Abaixo, apresentamos uma imagem de seu trabalho denominado Clowns, em que a 

própria artista surge como modelo com a ajuda de interferência digital, em fantasia de 

palhaço. Na imagem, ela traz um riso aterrador, uma alegria pronta a se transformar 

em decepção com o uso de cores quentes sobrepostas por cores frias. 

 

 

Fig. 86 – Cindy Sherman (citar também o local de onde a figura foi retirada, isto é, se foi retirada da 

internet, colocar “Disponível em: cindysherman.com Acesso em: 21/02/2014 
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A cor pode muitas vezes ser de grande importância ao transmitir estados emocionais 

com sua enorme influência sobre as emoções humanas, por serem responsáveis por 

estimular nossos sentimentos e estarem diretamente ligadas ao nosso bem-estar. O 

cérebro, por exemplo, compreende primeiramente a cor antes mesmo de identificar a 

forma e a textura do objeto. 

 

Fig. 87 – sem título, Kat Clay Disponível em: www.katclay.com. Acesso em: 15/06/2013 

 

Quando o artista utiliza cores para compor seu trabalho, necessita estar consciente 

de que esse trabalho visual irá lidar com estímulos imediatos na mente do observador. 

Essas cores provocam reações psicológicas e podem ser tanto positivas como 

negativas, alegres ou tristes, pois além de ser vista, também é sentida.  

 

A imagem acima foi registrada pela artista Kat Clay no Festival das Cores, “Holi”, 

realizado na Índia todos os anos entre fevereiro e março e que comemora a chegada 

da Primavera. Nesse dia, as pessoas atiram tintas das mais diversas cores umas às 

outras, resultando em imagens divertidas. 

 

http://www.katclay.com/holi-festival-photography-guide/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cores
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No trabalho de Ruud Baan, com cores e contrastes fortes, o que percebemos é uma 

imagem de grande impacto. Ruud Baan se caracteriza pelas fotografias explosivas e 

retratos utilizando a cor como elemento principal cor, além disso, suas imagens 

influenciam diretamente no observador, com cores fortes e seus significados próprios. 

Com a saturação das cores quentes, a tinta parece saltar do plano escuro. 

 

 

Fig. 88 – sem título, Ruud Baan (citar também o local de onde a figura foi retirada, isto é, se foi retirada 

da internet, colocar “Disponível em: ruudbaan.tumblr.com Acesso em: 16/05/2013 

 

Em geral, as cores quentes e saturadas saltam visualmente ao olhar mais do que as 

cores frias, enquanto que algumas cores, como vermelho ou amarelo, parece avançar 

em direção a que as contempla. Já o azul e verde causam o efeito inverso e recuam 

ao olhar. Se constatamos a presença do vermelho em primeiro plano, concluímos que 

à imagem será atribuída sensação de profundidade.  

 

 

http://ruudbaan.tumblr.com/post/32416654632/jfk-magazine-by-simon-keizer-ruud-baan
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Na fotografia abaixo, o posicionamento da cor quente em primeiro plano contra um 

fundo de cor fria e faz com que o primeiro plano ganhe um destaque maior na imagem. 

Ela se projeta do plano em direção aos nossos olhos. 

 

 

Fig. 89 – O contraste de cores. Disponível em: Flickr. Acesso em: 15/02/2014 
 
 

 

Fig. 90 – Diagrama (cores vermelho e azul) elaborado pelo autor. 

 

No quadrado azul, o círculo vermelho surge sobreposto ao plano em que se encontra 

e se destaca diante da cor fria. Já no quadrado vermelho, o círculo azul não se destaca 

e não salta ao salta ao olhar. 
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As fotografias do artista Alain Delorme, fazem parte do seu trabalho chamado "Totem”, 

em que pilhas de diversos produtos ou materiais ficam empilhadas de um modo bem 

curioso em um transporte nada apropriado. O exagero desse totem com cores alegres 

e quentes trazem um tom de humor na imagem.  

 

 

Fig. 91 – “Totem”, Alain Delorme (citar também o local de onde a figura foi retirada, isto é, se foi retirada 

da internet, colocar “Disponível em: alaindelorme.com. Acesso em: 02/03/2014 

 

 

Fig. 92 – “Totem”, Alain Delorme (citar também o local de onde a figura foi retirada, isto é, se foi 

retirada da internet, colocar “Disponível em: alaindelorme.com. Acesso em: 02/03/2014 

http://www.alaindelorme.com/works-totems
http://www.alaindelorme.com/works-totems
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Fig. 93 – A cor fria na fotografia. Disponível em: webneel. Acesso em: 02/03/2014 

 

A cor como estrutura do pensamento simbólico na fabricação dos conceitos e na 

associação dos elementos é muito antiga e universal, embora as diferentes cores 

tenham simbologias diversas conforme suas culturas.  
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8. PERSPECTIVA 

 

“Fotografar é colocar na mesma linha de mira, a cabeça,  

o olho e o coração.” (Henri Cartier Bresson) 
 

 

A perspectiva é a técnica de representação do espaço tridimensional em uma 

superfície plana, de modo que a imagem obtida se aproxime daquela que se 

apresenta à visão ela é constituída de linha de Horizonte, linha de projeção e ponto 

de fuga. 

 

Linha de Horizonte é a linha mais distante alcançada pela vista. Nela se convergem 

todas as linhas para os pontos de fuga e, até mesmo, onde duas paralelas parecem 

se encontrar. A altura da linha do horizonte é sempre a altura dos olhos, não 

importando se o observador está deitado no chão ou no topo de um edifício, como no 

diagrama abaixo. 

 

Ponto de Fuga são os pontos para onde convergem todas as linhas dos objetos a 

nossa frente. A colocação dos pontos de fuga ao longo da linha do horizonte depende 

da posição do observador. Em um desenho podemos ter diversos pontos de fuga. 

 

Linhas de Projeção são as linhas que saem dos objetos rumo ao ponto de fuga.

 

Existem muitos tipos de perspectiva, vamos nos atentar aos principais. A Perspectiva 

Hierárquica, também chamada de simbólica é a representação da perspectiva 

gráfica na qual as personagens têm uma dimensão que varia consoante a sua 

importância ou dignidade, mais utilizado na antiguidade egípcia, suas pinturas e 

desenhos normalmente utilizavam uma escala para objetos e personagens de acordo 

com seu valor espiritual ou temático; por exemplo, o faraó fatalmente era representado 

em tamanho várias vezes maior que o de seus súditos.  

 

A produção artística e cultural do antigo Egito era determinada pela utilidade. Dessa 

forma, o Egito produziu um número considerável de obras na pintura, refletindo as 

tradições de sua cultura e religiosidade, pois as obras de arte atribuíam caráter 

religioso e funerário, sendo que a tradição impunha que os elementos retratados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_(gr%C3%A1fica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_(gr%C3%A1fica)
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tomassem a forma mais fácil de reconhecimento, o que fragmentava os “modelos” a 

partir de pontos de vista “frontais”. 

 

 

Fig. 94 – Sennedjem e sua esposa Lyneferti (citar também o local de onde a figura foi retirada, isto é, 

se foi retirada da internet, colocar “Disponível em: www.touregypt.net . Acesso em: 30/03/2014 

 

Na pintura acima, o faraó e sua esposa estão sentados, recebendo uma oferenda das 

mãos de seu filho, que atua como sacerdote funeral. As extremidades dos membros 

das figuras e as pernas do trono são paralelas ao plano pictórico, isto é, paralelo à 

superfície sobre a qual foi pintada, peculiaridade típica de toda a pintura egípcia. Isso 

significa que foram impossibilitados de criar a ilusão de profundidade e espaço por 

desconhecer a perspectiva linear, que representa o espaço. Ademais, na história da 

arte ela representa a profundidade espacial dando mais realidade para a imagem, mas 

é no renascimento com a pesquisa sobre a perspectiva que o modo de desenhar e 

pintar mudou bruscamente.  

 

Já com a linguagem fotográfica a perspectiva é representada em uma nova 

plasticidade, ela mostra um objeto do mesmo modo como ele é visto pelo olho 

humano, pois transmite a ideia de três dimensões: comprimento, largura e altura. 

Ademais é com ela que os artistas mais ousam em quebrar as regras de sua 

representação tradicional e criam imagens espetaculares de ângulos que jamais 

imaginássemos ver.  

 

 

http://www.touregypt.net/featurestories/sennedjemt.htm
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Apreender os princípios básicos da perspectiva na linguagem fotográfica e saber 

aplicá-las, resultam para o observador uma melhor interpretação da forma com a 

sensação de volume, espaço, profundidade e distância.  

 

A perspectiva de um ponto também conhecida como perspectiva paralela e se 

caracteriza por um sistema de uso mais frequente. A perspectiva de um ponto é a 

mesma estrutura utilizada no ponto como foco, onde todas as paralelas parecem se 

encontrar em um ponto ao nível do olho ou a linha do horizonte, como nos diagramas 

anteriores. 

 

As imagens a seguir ilustram perfeitamente a perspectiva de um ponto, pois todas as 

linhas se projetam para um determinado ponto da imagem. 

 

 

Fig. 95 – “Perspectiva de um ponto”. Disponível em: boostinspiration.com. Acesso em: 12/05/2014 



85 

 

 

Fig. 96 – “Perspectiva de um ponto II”. Disponível em: fineartamerica.com. Acesso em: 25/08/2014 

 

Fig. 97 – “Perspectiva de um ponto III”. Disponível em: boostinspiration.com. Acesso em: 25/08/2014 

http://fineartamerica.com/featured/one-point-perspective-lynn-palmer.html
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Henri Cartier-Bresson sempre objetivou registrar o cotidiano e dispensava as fotos 

arranjadas, capturando o dia a dia em seus imediatos e pequenos efêmeros instantes 

e os chamava de “instante decisivo”, que significa o momento fundamental de alguma 

situação qualquer, ou seja, a fotografia perfeita.  

 

Segundo Bresson, “a fotografia é uma operação instantânea que exprime o mundo 

em termos visuais, tanto sensoriais como intelectuais, sendo também uma procura e 

uma interrogação constantes”.  

 

As imagens a seguir apresentam um pouco de sua perspectiva poética mostrando seu 

“instante decisivo”. 

 

 

Fig. 98 – “Madri 1933” – C.B. Disponível em: magnumphotos.com/ Acesso em: 14/08/2014 

 

 

 

 

http://abduzeedo.com/classic-photography-henri-cartier-bresson
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Fig. 99 – “Manhattan 1947” – C.B. Disponível em: magnumphotos.com/ Acesso em: 14/08/2014 

 

Fig. 100 – “França 1932” – C.B. Disponível em: magnumphotos.com/ Acesso em: 14/08/2014 

http://abduzeedo.com/classic-photography-henri-cartier-bresson
http://abduzeedo.com/classic-photography-henri-cartier-bresson
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Na perspectiva da imagem abaixo é notável que, para o artista, além de um tema 

evidente, também é muito importante o contexto da cena a ser fotografada. Na 

imagem a sensação de participar daquele mesmo momento com a mesa próxima ao 

observador, os objetos parecem estar ao alcance das mãos. 

 

 

Fig. 101 – “Henri Matisse” – C.B. Disponível em: magnumphotos.com/ Acesso em: 14/08/2014 

 

Nessa e outras perspectivas, Rodchenko cria suas imagens mostrando os objetos do 

cotidiano e pessoas sob ângulos totalmente inesperados e perspectivas em situações 

diferentes, fornecendo uma representação completa do objeto. 

 

O efeito “magnetizante” de perspectiva da escada é resultado do olhar de diferentes 

ângulos, embora o nível do olho (nível que coincide todas as linhas) é claramente 

identificável, criando a sensação de que o observador se encontra diante de uma 

situação lógica, matemática. 

 

 

 

 

http://abduzeedo.com/classic-photography-henri-cartier-bresson
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Fig. 102 – “Escada de incêndio”, Rodchenko.  Disponível em: www.fiercekrieg.com. Acesso em: 

15/03/2014 

 

A perspectiva refere-se à percepção visual baseada na forma como um objeto aparece 

aos olhos. A perspectiva linear é uma forma de perspectiva que dá a ilusão de linhas 

convergentes à distância.  

http://www.fiercekrieg.com/2011/11/rodchenko-e-moda.html
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Na fotografia, a perspectiva linear retrata a profundidade fazendo linhas paralelas 

convergirem no plano de fundo, com efeito de produzir na escala o tema em primeiro 

plano parecerem maiores que o do segundo plano. 

 

A fotografia de Thomaz Farkas, abaixo, o que observamos é um exemplo de 

perspectiva linear, pois, por ser observada abaixo da linha do horizonte (nível óptico), 

o ponto de fuga à esquerda que parece sugar a imagem, mostra a perspectiva pela 

diminuição gradativa de seus personagens na foto.  

 

 

Fig. 103 – Brasilia, Thomaz Farkas Disponível em: magnumphotos.com/ Acesso em: 13/06/2014 

 

Fig. 104 – “Perspectiva” Thomaz Farkas.  Diagrama elaborado pelo autor. 

 

http://abduzeedo.com/classic-photography-henri-cartier-bresson


91 

 

O teatro romano de Ostia, na fotografia abaixo, ilustra claramente como os 

semicírculos parecem mais redondos por debaixo do nível ótico com o achatamento 

progressivamente mais próximo da linha detrás do anfiteatro. 

 

 

Fig. 105 – Teatro Romano Ostia. Disponível em: www.guidaditalia.com. Acesso em: 13/11/2013 

O quadrado é a forma geométrica que tem a função de base para representar em 

perspectiva objetos de pouca espessura. Para desenhar um cilindro em perspectiva, 

é mais fácil utilizar formas retangulares como guia inserindo o círculo dentro do 

extremo quadrado do paralelepípedo. A ideia de perfeição da perspectiva estava 

diretamente ligada ao quadrado, pois qualquer curva só seria perfeita se fosse 

concebida em função do quadrado, como denota no “Homem Vitruviano”. 

 

Fig. 106 – “Homem Vitruviano”, Leonardo da Vinci. Disponível em: Acesso em:15/02/2014 

http://www.guidaditalia.com/fotografico/ostiafoto.asp
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Fig. 107 – “Rockefeller Center”, D. Butler. Disponível em: e-architect.co.uk Acesso em: 15/04/2014 

 

O efeito de perspectiva em uma foto é determinado pelo ângulo em que ela é 

capturada e a direção em que a câmera está apontando. Em outras palavras, é 

possível mudar a perspectiva em uma imagem alterando o seu ponto de vista. Na 

imagem acima, a câmera não é apontada para o horizonte, mas sim em um ponto 

imaginário acima ou abaixo dele. Esses tipos de perspectiva entram em jogo quando 

as posições de câmera convencional já não permitem que seja possível capturar todo 

o assunto, sem inclinar a câmera. Em imagens como essa, as linhas verticais também 

convergem num ponto acima ou abaixo do horizonte. 
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Já abaixo, as linhas convergentes podem ser usadas deliberadamente para adicionar 

drama ou impacto artístico para uma imagem - um efeito que é utilizado 

frequentemente em fotos de arranha-céus, ou em situações em que o fotógrafo está 

localizado muito perto do edifício e está com o foco direcionado para cima. 

 

 

Fig. 108 – “Empires”, K. Saintgrey. Disponível em: kevinsaintgrey.com/ Acesso em: 15/04/2014 

 

Há também a perspectiva aérea ou atmosférica, método de obtenção da profundidade, 

nas artes visuais, que se baseia na alteração das tonalidades por influência do ar. 

Esse efeito de perspectiva também foi muito utilizado nas artes renascentistas para 

deixar mais real a profundidade de suas paisagens,  

Para todos os efeitos, o ar é transparente. Para a maioria das fotografias sim, no 

entanto, quando as imagens são feitas de grandes distâncias, o ar é, na verdade, 

pouco transparente. Isso porque o ar contém partículas muito pequenas de vapor de 

água, poeira e fumaça.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Profundidade


94 

 

Nas fotografias a seguir o efeito de perspectiva aérea é enfatizado por uma série de 

montanhas em diferentes planos fotografados em contraste com a luz.  

 

 

Fig. 109 – “Genesis de Sebastião Salgado”. Disponível em: colmeia.biz. Acesso em: 15/06/2014 

 

Fig. 110 – “Perspectiva Aérea”. Disponível em: photography.tutsplus.com. Acesso em: 15/08/2014 

No caso da perspectiva forçada é uma técnica que emprega ilusão de ótica para fazer 

um objeto parecer mais longe, mais perto, maior ou menor do que realmente é. 
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Usando essa técnica é possível tirar fotos incrivelmente criativas, inusitadas e 

engraçadas. 

 

Fig. 111 – “Perspectiva forçada I”. Disponível em: epochtimes.com.br/ Acesso em: 15/06/2014 

 

Fig. 112 – “Perspectiva forçada II”. Disponível em: mdig.com.br/ Acesso em: 15/06/2014 
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CONCLUSÃO 

Considerando que 80% da percepção humana é visual, ou seja, a maior parte de 

nossa aprendizagem se dá por meio da visão, é certo dizer que a linguagem no mundo 

é predominantemente visual e que a linguagem fotográfica é seu principal 

representante na atualidade.  

 

Entretanto é necessário saber utilizar essa linguagem em prol da aprendizagem 

significativa que ela pode proporcionar de diferentes formas. Nesse sentido, o trabalho 

se apresenta como guia prático para uma alfabetização de um olhar mais objetivo, um 

olhar que perceba a parte estrutural da imagem primeiro para depois ler e interpretar 

seus significados. O uso de imagens fotográficas como mediador de informações é 

uma realidade que tende a crescer cada vez mais e, por isso, tornou-se essencial no 

processo de alfabetização visual. 

 

Desse modo, devemos nos lembrar que uma fotografia, antes de ser uma paisagem, 

um retrato, ou qualquer tipo de registro visual, é essencialmente ponto, linha, luz, cor 

e forma sobre um plano organizado em uma ordem particular.  

 

Com a apresentação de um portfólio de autoria própria no final do trabalho destacando 

os elementos básicos de uma composição gráfica e registrando o cotidiano na 

tentativa de abstrair as formas das paisagens e objetos para, assim, educarmos por 

meio de exercício o olhar a penetrarmos o mais profundo possível em uma imagem, 

ampliando a leitura visual mais significativa de qualquer plano. 

 

Para tanto, é sempre fundamental que se eduque o olhar por meio de elementos 

visuais básicos, para uma leitura mais ampla de imagens e de técnicas manipulativas, 

como equilíbrio, simetria, regularidade e repetição, proximidade e perspectiva. 

 

Assim, entendemos a importância de uma educação visual por meio da linguagem 

fotográfica, desde que o indivíduo tenha conhecimento básico de suas unidades 

estruturais e pratique a leitura do olhar objetivo a partir de registros de seu cotidiano 

a procura de todos esses elementos.  
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Atualmente, a imagem fotográfica é um símbolo da sociedade contemporânea, estão 

por toda parte e por isso precisamos exercitar o olhar objetivo. O desenvolvimento 

desta pesquisa teórica da origem a composição das imagens a seguir, um exercício 

prático do processo pelo qual os elementos visuais, até este momento abordados 

isoladamente, podem ser organizados em uma unidade conceitual, configurado a 

partir da educação do olhar em um ensino expressivo. 

 

Enfim, a realização desse trabalho serviu para ampliar experiências e descobertas 

adquiridas ao longo dessa pesquisa como é possível educar visualmente com o 

exercício e a prática fotográfica. Assim, espera-se que o presente estudo possa 

contribuir e incentivar a todas as pessoas, por menor que seja o seu conhecimento 

técnico, com a prática apreendem a abstrair as formas e adentrar a este mundo de 

possibilidades de criar e ler imagens. 
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