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qualquer OBJETO pode vir a constituir ou representar um  
 
 
EIO DE COMUNICAÇÃO: 
 

1. o AMBIENTE onde se dão as relações humanas 
deve ser observado como o espaço de um 
CONCERTO DE MÍDIAS; 

2. a mídia será estudada, desta maneira, pelo 
IMPACTO que alguns de seus elementos 
constituintes gera. (Coelho, 2004)1 

 
No contexto da Teoria da Comunicação, um meio de 
comunicação dispõe de linguagem ou sistema simbólico 
(códigos e repertórios), tecnologia (veículo, canal e suporte 
material) e modos de recepção (condições de fruição). 
Qualquer mudança em um destes três elementos é suficiente 
para diferenciar um meio de comunicação de outro, em razão 
das diferenças identificadas no impacto no meio social. 

 
COELHO, Luiz Antonio Luzio. Os aspectos afetivos do objeto e mídia livro. 

Palestra apresentada no I Seminário Brasileiro sobre o Livro e a História 
Editorial da Fundação Casa de Rui Barbosa/MinC e Universidade Federal 

Fluminense, Fundação Casa de Rui Barbosa/MinC, Rio de Janeiro, nov. 2004. 
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Os meios de comunicação visual se utilizam daquilo que chamamos comumente de Imagem: 
 
Elemento de linguagem capaz de evocar, para um sujeito histórico, social e psicológico, uma série de associações 
e referências combinadas com base em código e repertório em que se insere tal sujeito. A imagem, então, 
representa: faz a mediação entre aquilo a que se refere (o referente, ou objeto) e a percepção/interpretação de um 
sujeito (interpretante ou referência). É um signo, segundo Peirce e Ogden & Richards, pois suscita reconhecimento 
neste sujeito; em suma, significa. 
Uma imagem pode ser pessoal, ou seja, reconhecível apenas por um indivíduo; ou coletiva, reconhecível e 
partilhada por um grupo de indivíduos. Tal separação, entretanto, é artificial, pois imagens, pelo próprio fato de 
serem elementos de linguagem, residem na interface entre pessoal e coletivo, no imaginário, o tempo todo 
modificando e sendo modificadas pelos sujeitos.   
A percepção de uma imagem se dá de maneira simultânea, em que forma e conceito são apreendidos como um todo 
indiviso. No caso da precepção visual, à qual o termo imagem é comumente associado, Erwin Panofsky diz que os 
elementos formais (cores, linhas, texturas etc.) ligados convencionalmente a conceitos e assuntos passam a ser 
chamados de imagens ou personificações ou símbolos (no caso de questões abstratas); e que suas composições 
passam a ser chamadas de estórias ou alegorias (combinações de personificações ou símbolos). 

BETTOCCHI, Eliane. Imagem. In: COELHO, Luiz Antonio Luzio (org). Conceitos-chave em Design.Teresopolis: Novas Ideias, 2008. 
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A linguagem ou o sistema simbólico constitui-se de um sistema que combina elementos (repertório) e regras para 
utilizá-los (código).  
 
Michael Twyman (1982, 1985) propõe uma classificação das linguagens sob o ponto de vista do design gráfico e da 
tipografia, onde a linguagem é dividida não pela produção, mas pela recepção, ou canal (linguagem auricular ou 
visual) e por modos: 
 

Linguagem Visual e seus Modos { verbal/ tipográfico 
pictórico  
esquemático 

 
A Linguagem Visual possui suas regras próprias para gerar significado em diferentes níveis:  
Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida > Comunicar, dar Sentido à Matéria informada para 
que ela seja compreendida > Fruir, dar Abertura à Matéria compreendida para que ela seja interpretada. 
Este processo ocorre como um todo indivisível. No momento em que é percebida, a imagem é decodificada, gerando 
compreensão e interpretação – imagem ilustrativa - ou interpretação e compreensão – imagem poética. 

TWYMAN, Michael. The Graphic Presentation of Language. In: Information Design Journal, vol.3 (1). Stony Stratford: Grillford Ltd, 
1982, pp. 2-22. 

________. Using Pictorial Language: A Discussion of the Dimension of the Problem. In: DUFTY, T. & WALLER, R. Designing Usable 
Texts. New York: Academic Press, 1985, ch. 2, 245-312. 
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No nível perceptivo, a luz vermelha de um semáforo dispara uma 
reação sensorial de alerta; um pictograma com o desenho de uma 
figura humanóide envolta num triângulo aciona o reconhecimento 
da estrutura geral de uma figura humana; uma fotografia 3x4 aciona 
a idéia de existência e identidade.  
 
No início de tudo, há uma estrutura, em que se determina o que fica 
onde: estabelece-se uma "composição". Esta composição poderá 
ser materializada por diversas técnicas, materiais e suportes. 
Imagem no nível perceptivo: pintura a óleo sobre tela.  
Narciso, de Caravaggio (1571- 1610). 
 
Arte: s.f. 1. conjunto dos processos para execução de uma obra, ofício, 
profissão, talento, engenho, habilidade: ars, artis, f. disciplina, f. scientia, 
f.artificium [...] (FERREIRA, Antonio Gomes. Dicionários Editora: Dicionário de 
Português - Latim. Porto, PT: Porto Editora, 1995). Tradução do latim romano 
para a palavra tekhné grega (técnica); conceito similar ao de kung fu chinês. 
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No nível compreensivo, de entendimento de uma 
mensagem, a luz vermelha de um semáforo simboliza, 
dentro do código internacional de trânsito, “pare”; o 
pictograma refere-se, de forma genérica (ou icônica) a um 
ser humano do sexo feminino; uma fotografia 3x4 indica que 
um indivíduo real esteve naquele local e foi fotografado.  
 
No momento em que a mensagem - nível compreensivo - 
prepondera sobre a estrutura e as possibilidades de 
conteúdo, - níveis perceptivo e interpretativo -, estamos 
diante de uma ilustração. 
A mesma imagem no nível compreensivo: como ilustração 
de capa de livro.  
O Alquimista, de Paulo Coelho, publicado em 1988. 
 
I.lus.tra.ção – 1. Ato ou efeito de ilustrar(-se). 2. Conjunto de 
conhecimentos, saber. 3. Imagem ou figura que orna ou elucida um 
texto escrito. (Aurélio, 2002) 
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No nível interpretativo, as possibilidades são - ou deveriam ser - 
infinitas e dependem do repertório e contexto do sujeito. O sujeito 
com repertório limitado e/ou imerso num contexto repressor tende a 
ter poucas possibilidades de interpretação. Um sujeito cujo senso 
crítico é estimulado tende a questionar mais as regras de codificação 
de uma linguagem, abrindo suas possibilidades interpretativas, 
gerando maior autonomia e capacidade criativa.  
 
No momento em que possibilidades de conteúdo - nível 
interpretativo - preponderam sobre a estrutura e a mensagem 
intencional, - níveis perceptivo e compreensivo -, estamos diante de 
uma obra poética. 
A mesma imagem no nível interpretativo: como imagem poética, 
ou arte contemporânea.  
Narciso de Caravaggio, de Vik Muniz, 2005. Fotografia de instalação 
feita com lixo. 
 
Poesia - sf (Do gr. poíesis, “ação de fazer algo” pelo lat. poese + ia) [...]. 6 
Caráter do que desperta o sentimento do belo; inspiração. 7 Elevação nas idéias, 
no estilo. 8 Atrativo, graça, encanto. [...]. P. muda: a pintura. 
Poético – (Do gr. poietikós, pelo lat. poeticu) [...] 3. Que inspira, inspirador. [...] 
“que produz, que cria, que forma”. (Aurélio, 2002) 
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Do ponto de vista de quem VÊ uma imagem, em geral a recepção começa pela 
compreensão da mensagem, ou seja pelo nível de Comunicação. Ou no caso da imagem 
poética, diretamente pela interpretação de conteúdos, ou seja, pelo nível de Fruição. 
Aqueles que conhecem a Linguagem Visual percebem, por fim, sua estrutura, ou seja, o 
nível de Informação. 
 
 
Claro que isso é didatismo, pois o processo acontece como um todo. 
 
 
 

Mas e quem FAZ uma imagem? Por onde começa? 
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SISTEMA SÍGNICO (A IMAGEM) VARIÁVEIS (AQUILO QUE VOCÊ ESCOLHE) 
COMUNICAÇÃO: DAR SENTIDO À MATÉRIA 
INFORMADA, PARA QUE ESTA SEJA 
COMPREENDIDA 
 
Nível Semântico: temático, 
comunicacional 
 
Relações de significação: acontecem a 
partir da decodificação e compreensão 
de uma mensagem 
 
Sistema simbólico a serviço da 
Tecnologia e da Recepção: 
⇒ função prática da imagem 
⇒ seus objetivos, para que foi feito 

 
Repertórios da Linguagem Visual: 
convenções históricas e culturais de 
representação  

Função e tipo de mensagem: contar histórias, descrever 
fatos, persuadir, dar prazer, resolver problemas, criar 
problemas, questionar 
 
Apresentação da mensagem: observação ou concepção 
do “real” 
 
Tempo: descrição, narração. 
 
Figuras de linguagem: metáfora, metonímia, pleonasmo, 
hipérbole etc. 
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Se, por um lado, a Linguagem configura ou dá forma a uma matéria inicialmente amorfa, para que esta matéria 
possa ser fruída, por outro lado, também para ser fruída a Linguagem necessita de matéria que lhe dê existência 
concreta.  
 
Ante de mais nada, é importante diferenciar o que é assunto, tema, mensagem, do que é a sua estrutura formal e 
material. Leia este trecho do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. 
 

A criada, que lhe trouxera o prato cheio, dissera mirando as ruas, o sol de inverno, os homens que passavam sem capa: 
    - Tá fazendo um dia lindo. 
    Essas palavras foram com Pirulito pela rua. Um dia lindo, e o menino ia despreocupado, assoviando um samba que lhe ensinara o Querido-de-Deus, recordando que o 
padre José Pedro prometera tudo fazer para lhe conseguir um lugar no seminário. Padre José Pedro lhe dissera que toda aquela beleza que caía envolvendo a Terra e os 
homens era um presente de Deus e que era preciso agradecer à Ele. Pirulito mirou o céu azul onde Deus devia estar, agradeceu num sorriso e pensou que Deus era 
realmente bom. E pensando em Deus pensou também nos Capitães da Areia. 
    Eles furtavam, brigavam nas ruas, xingavam nomes, derrubavam negrinhas no areal, por vezes feriam com navalhas ou punhal homens e polícia. Se faziam tudo aquilo é 
que não tinham casa, nem pai, nem mãe, a vida deles era uma vida sem ter comida certa e dormindo num casarão quase sem teto. Se não fizessem tudo aquilo, morreriam 
de fome porque eram raras as casas que davam de comer a um, de vestir a outro. E nem toda a cidade poderia dar a todos. 
    Pirulito pensou que estavam condenados ao inferno. 
    Pedro Bala não acreditava no inferno, Professor tampouco; riam dele. João Grande acreditava era em Xangô, em Omolu, nos deuses dos negros que vieram da África. O 
Querido-de-Deus, que era um pescador valente e um capoeirista sem igual, também acreditava neles, misturava-os com os santos dos brancos que tinham vindo da Europa. 
O padre José Pedro dizia que aquilo era superstição, que era coisa errada, mas que a culpa não era deles. 
    Pirulito se entristeceu na beleza do dia. Estariam todos condenados ao inferno? 
    O inferno era um lugar de fogo eterno, um lugar onde os condenados ardiam uma vida que nunca acabava. E no inferno havia martírios desconhecidos mesmo na polícia, 
mesmo no reformatório de menores. Pirulito vira há poucos dias um frade alemão que descrevia o inferno num sermão na igreja da Piedade. Nos bancos, homens e 
mulheres recebiam as palavras de fogo do frade como chicotadas no lombo. O frade era vermelho e de seu rosto pingava o suor. Sua língua era atrapalhada e dela o inferno 
saía mais terrível ainda com as labaredas lambendo os corpos que foram lindos na terra e que se entregavam ao furto, ao manejo do punhal e da navalha. Deus, no sermão 
do frade, era justiceiro e castigador, não era o Deus dos dias lindos do padre José Pedro. Depois explicaram a Pirulito que Deus era a suprema vontade, a suprema justiça. 
E Pirulito envolveu seu amor a Deus numa capa de temor à Ele e agora vivia entre os dois sentimentos. 
    Sua vida era uma vida desgraçada de menino abandonado e por isso tinha que ser uma vida de pecados, de furtos quase diários, de mentiras nas portas das casas ricas. 
Por isso, na beleza do dia, Pirulito mira o céu com os olhos crescidos de medo e pede perdão a Deus tão bom (mas não tão justo também) pelos seus pecados e os dos 
Capitães da Areia. Mesmo porque eles não tinham culpa. 
    A culpa era da vida... 

 
Agora, ouça a música Pátria que me Pariu, de Gabriel Pensador: 
http://www.youtube.com/watch?v=d21RC3FV4to 
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Você concorda que, apesar de utilizarem linguagens e tecnologias diferentes em contextos histórico-espaciais 
diversos, ambos os autores estão tratando do mesmo tema? 
 
Observe, nos exemplos a seguir, que existem ainda opções de configuração, ou seja, de manipulação de elementos 
sintáticos e semânticos, dentro de uma mesma linguagem para tratar de um mesmo assunto, gerando resultados 
diferentes. 
 

  

O mesmo assunto (cadeira) expresso 
em duas configurações diferentes da 
mesma linguagem (Visual): linhas (um 
elemento sintático desta linguagem) 
curvas e retas podem conter 
informações acerca de intenções 
emocionais e sensoriais, bem como 
de contextos histórico-culturais. 
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Ainda na Linguagem Visual, o uso de perspectiva plana versus 
perspectiva cúbica demonstra as diferenças entre as visões 
medieval e barroca do mesmo assunto (Natividade). Para o 
pensamento medieval, as relações simbólicas eram mais importantes 
do que a simulação da realidade, mais importante no pensamento 
moderno. 
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Um mesmo assunto (um mito iorubá), materializado com a mesma Tecnologia (pintura digital), expresso em três 
configurações diferentes da mesma Linguagem (Visual), todas feitas pela mesma artista, ou seja, o mesmo sujeito, 
imerso no mesmo contexto histórico-cultural-espacial, porém com finalidades diferentes para cada imagem. 
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> FUNÇÃO PRÁTICA 
Para quê servem as imagens? Entre várias coisas, para contar histórias, descrever fatos, persuadir, dar prazer, 
resolver problemas. No momento em que a MENSAGEM - nível compreensivo - prepondera sobre a estrutura e as 
possibilidades de conteúdo, - níveis perceptivo e interpretativo -, estamos diante de uma ILUSTRAÇÃO. 
 

   
Diegética: capa de livro Lúdica: jogo de cartas Ornamental: cartaz de evento 
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Informativa: infográfico Científica: ilustração botânica 
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Corporativa: Leite Moça Publicitária: Barbie.com 
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Crítica: caricatura Crítica: paródia 
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> TEMPO 
A mensagem pode ser descritiva ou narrativa. Qual é a diferença entre estas duas ações? Descrever implica 
apresentar um fato, um ato ou um actante oferecendo-os a diversas possibilidades de sentido; neste caso estamos 
diante de uma imagem com tempo sincrônico. Narrar implica se direcionar o objeto apresentado numa seqüência 
temporal: um desenrolar de fatos, uma seqüência de ações, uma relação entre actantes; neste caso estamos diante 
de uma imagem com tempo diacrônico. Compare as imagens abaixo; qual delas descreve uma cena e qual delas 
narra uma situação? 
 

Pêssegos, Rodolfo Amoedo (1857-1941) A Redenção de Cam, Modesto Brocos, 1895 
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> FIGURAS DE LINGUAGEM 
Que tipos de mensagem podem ser descritas ou narradas visualmente? Diversos conceitos e assuntos, sejam 
eles observações ou concepções, como já foi mencionado. É neste momento que o artista faz uso de convenções de 
representação: a aparência ou estrutura das coisas reais ou imaginadas convencionadas historicamente. 
Assim como texto escrito, o texto visual é impregnado de figuras de linguagem. As figuras de linguagem são 
utilizadas como representação de sensações para o que não encontramos significado preciso. Algumas muito 
utilizadas são:  
 

a metáfora – que corresponde a 
representação por semelhança 

a metonímia – que busca a representação do 
todo pela parte 

o pleonasmo – que expôe a 
redundância 
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> MODOS DE APRESENTAÇÃO DA MENSAGEM 
De que maneiras pode uma imagem descrever ou narrar uma mensagem? Twymann (1985) propõe duas 
maneiras: observação ou interpretação do “real”. As imagens baseadas na observação seriam registros de 
objetos/fatos concretos observados diretamente pelo olho do observador ou através de aparatos tecnológicos 
(câmeras fotográficas, lupas, microscópios, telescópios, câmeras de vídeo, lunetas, etc.); imagens baseadas na 
interpretação seriam aquelas que partiriam de uma construção mental de um objeto/fato. Obviamente estas duas 
maneiras de apresentação não são (nem poderiam ser, pela própria lógica de funcionamento da linguagem) 
excludentes. 
 

Observação 

  

Interpretação 
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SISTEMA SÍGNICO (A IMAGEM) VARIÁVEIS (AQUILO QUE VOCÊ ESCOLHE) 
FRUIÇÃO: DAR ABERTURA À MATÉRIA COMPREENDIDA 
PARA QUE ELA SEJA INTERPRETADA Nível  
 
Pragmático: contextual, afetivo 
 
Relações de significação: 
acontecem a partir das interpretações subjetivas 
de possibilidades de conteúdo  
 
Modos de Recepção: 
⇒ circunstâncias de uso 
⇒ quem são os usuários 
⇒ funções afetivas da imagem 
⇒ impactos positivos e negativos sociais e 

ambientais 
 
Subjetividade da Linguagem Visual: tudo que 
diz respeito ao contexto psicológico e social em 
que se insere o receptor, e de onde emergem 
códigos e repertórios 

Tipos de fruição: linear, reativa, interativa; 
coletiva x individual; manual x mediada; próxima 
x distante; interna x externa 
 
Conteúdos simbólicos e imaginários: status, 
gosto, preconceitos, valores ideologias, 
preferências etc. 
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No momento em que possibilidades de conteúdo - nível interpretativo - preponderam sobre a 
estrutura e a mensagem intencional, - níveis perceptivo e compreensivo -, estamos diante de uma 
imagem poética. 
 
A capacidade de interpretação pertence muito mais ao sujeito do que ao objeto, pois depende do 
modo como alguém frui alguma coisa. Portanto, qualquer objeto e qualquer imagem podem ser 
fruídos de maneira poética. 
 
No entanto, algumas imagens são projetadas com maior intenção de abertura de interpretação do 
que outras. E outras imagens, ainda que sem pretensão de abertura, acabam evocando conteúdos 
imprevistos por quem as projetou – o que pode ser bom ou ruim... 
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QUAL É A “MENSAGEM” DESTA IMAGEM? O QUE SE “COMPREENDE” DELA DE IMEDIATO? 
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ESTA IMAGEM APRESENTA UMA MENSAGEM DE COMPREENSÃO IMEDIATA? 
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OU ELA TRABALHA DIRETAMENTE ELEMENTOS FORMAIS NO NÍVEL INTERPRETATIVO? 
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A MENSAGEM DESTA IMAGEM É FACILMENTE COMPREENDIDA, NÃO É? 
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“Os quadrinhos nasceram na virada do século, um gênero feito por homens 
para homens, e por isso mesmo um retrato fiel do imaginário masculino sobre 
as mulheres nos últimos cem anos. Até hoje o papel principal das personagens 
femininas é excitar os leitores com seus corpos feitos de encomenda para o 
gosto de cada época.” (PARANHOS, 1999: 94). Para exibir esta anatomia, 
nada mais apropriado do que um “duas-peças de dimensões bastante 
reduzidas”. E para combinar com agressividade, melhor ainda se se tratar de 
uma lingerie sexy. Em seu livro Fetiche: moda, sexo e poder, a historiadora 
Valerie Steele (1997) faz um ensaio crítico sobre o dito “fetichismo” na moda, 
em que determinados vestuários associam, numa espécie de ritual, sexo e 
dominação. A autora descreve os elementos deste tipo de vestuário sempre 
fazendo referência à dominação, seja pela punição, seja pela disciplina, seja 
pelo jogo de esconder-revelar. 

SERÁ QUE O AUTOR DA PERSONAGEM PREVIU ESTA INTERPRETAÇÃO? 
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O mesmo vale para a Tecnologia de um meio de comunicação: um suporte material, um veículo de emissão e um 
canal sensível de recepção. 
 
A lista de materiais que se presta à comunicação humana é infinita. Um breve passeio por uma pequena galeria de 
arte atual já nos dá uma idéia desta vastidão.  
 

Seja qual for o suporte, técnica ou material escolhido, é importante ressaltar que estes elementos fazem parte da 

comunicação humana, e como tais, têm uma carga psicológica, social e histórica. E, portanto, prestam-se muito 

bem para expressar conceitos, assuntos, mensagens, ideologias... 

 

Só para dar um exemplo: o que lhe vem à mente quando você está dentro de um grande salão todo revestido de 

mármore? Agora imagine que alguém por quem você se julga amado/a lhe presenteia no seu aniversário com uma 

frase tirada de um post do Facebook escrita com caneta Bic em papel de embrulhar pão. O que lhe vem à mente? 

 

Que tal um exemplo de materialidade musical? Neste link, ouça uma música tocada com instrumentos acústicos: 
http://www.youtube.com/watch?v=A-0uP6qSqs8. Agora, neste link, ouça a mesma música tocada com 
instrumentos elétricos: http://www.youtube.com/watch?v=l8BRbM52gpc. A sensação é a mesma? 
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Mesmo assunto, mesmo meio de comunicação, duas materialidades diferentes da mesma tecnologia: 
 

 
Narciso de Caravaggio, pintura a óleo 

 
Narciso de Vik Muniz, pintura com lixo 

 
Clique no link para assistir ao trailer do filme Lixo Extraordinário, de Vik Muniz: 
http://www.lixoextraordinario.net/trailer.php 
A imagem do Narciso produzida com lixo por Vik Muniz teria a mesma resposta estética e interpretativa se fosse feita 
com, digamos, maquiagem?  
 



 
Linguagem Visual: Fruir, dar Abertura à Matéria compreendida para que ela seja interpretada 

 
E o que dizer da caveira (de verdade) cravejada de diamantes (também verdadeiros) produzida por Damien Hirst 
[http://www.damienhirst.com/]? Assista ao filme Blood Diamond (Diamante de Sangue) 
[http://www.imdb.com/title/tt0450259/] e depois olhe para essa obra novamente. 
 

 
 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 
SISTEMA SÍGNICO (A IMAGEM) VARIÁVEIS (AQUILO QUE VOCÊ ESCOLHE) 
INFORMAÇÃO: DAR FORMA À 
MATÉRIA, PARA QUE ESTA POSSA 
SER PERCEBIDA 
 
Nível Sintático: formal, 
material, objetivo 
 
Relações de significação: 
acontecem a partir da 
percepção imediata de 
estruturas sensoriais 
 
Tecnologia empregada, com 
seus suportes, canais e 
veículos: 

⇒ suporte material 
⇒ processos de produção 
⇒ propriedades técnicas 

 
Códigos da Linguagem 
Visual: elementos de 
configuração (composição 
visual) visual, quanto a 
contraste ou harmonia: função 
estética da imagem 

Modos da Linguagem Visual: pictórica/ fotográfica, esquemática, 
tipográfica (verbal) 
 
Técnicas: fotografia, desenho, pintura, escultura, digitalização, mapa de 
bits, vetorização, etc 
 
Meios e recursos de produção: tipo de suporte; impressão gráfica, 
monitor ou tela 
 
Elementos de configuração:  
Linha = definida, sugerida, sinuosa, reta 
Formato geométrico = retangular, quadrado, circular, elíptico, triangular, 
livre 
Valor/ tom = claro, escuro, contrastante, suave 
Cor = mono, bi, poli, quente, fria, saturada, clara, escura 
Textura = lisa, rugosa, áspera 

 
Relações entre elementos de configuração:  
Posição = proximidade x afastamento 
Localização/ Alinhamento = central x marginal, simétrico x assimétrico 
Escala/ Dimensão/ proporção = maior x menor 
Enquadramento = panorama x detalhe 
Orientação = vertical, horizontal, diagonal 
Movimento = estático x dinâmico 
Perspectiva = planar, isométrica, cúbica 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

 
Elementos de configuração de uma imagem:  
 
⇒ Linha = definida, sugerida, sinuosa, reta 
⇒ Formato geométrico = retangular, quadrado, circular, elíptico, triangular, livre 
⇒ Valor/ tom = claro, escuro, contrastante, suave 
⇒ Cor = mono, bi, poli, quente, fria, saturada, clara, escura 
⇒ Textura = lisa, rugosa, áspera 

 
Relações entre elementos de configuração de uma imagem:  
 
⇒ Posição = proximidade x afastamento 
⇒ Localização/ Alinhamento = central x marginal, simétrico x assimétrico 
⇒ Escala/ Dimensão/ proporção = maior x menor 
⇒ Enquadramento = panorama x detalhe 
⇒ Orientação = vertical, horizontal, diagonal 
⇒ Movimento = estático x dinâmico 
⇒ Perspectiva = planar, isométrica, cúbica  



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

LINHA E FORMATO 

 

Ponto > linha > plano > sólido 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 
 

Planos geométricos 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 
 

 
 

Os sólidos geométricos e as formas dos objetos 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 
 

 
 

As formas geométricas delimitam os formatos de uma imagem 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

 
 

As formas orgânicas também podem ser reduzidas a formas geométricas, mas seu cálculo é diferente. 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

VALORES TONAIS 
Efeitos de Luz e 

Sombra: gradações 
suaves tendem à 

harmonia 

  
Efeitos de Claro e 

Escuro: gradações 
abruptas tendem 

ao contraste 

  



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

COR 

 

 

Cor é uma emissão luminosa captada 
pela retina. Tal emissão se dá pela 
reflexão de um dado comprimento de 
onda luminosa e absorção dos demais 
comprimentos, por parte das moléculas 
de um objeto ou de uma fonte de luz. 

 
  



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

Os três parâmetros básicos ou dimensões da cor são: 
 
   

BRILHO – corresponde à intensidade 
luminosa (isto é, mais brilho, mais 
luz, mais "claridade") 

MATIZ – corresponde à intensidade 
espectral de cor (isto é, qual o 
comprimento de onda dominante) 

SATURAÇÃO – corresponde à 
pureza espectral relativa da luz (alta 
saturação = cor bem definida dentro 
de estreita faixa espectral; baixa 
saturação = cor "indefinida" tendendo 
ao branco ou cinza, ampla 
distribuição espectral) 

 
Intensidade de cor - efeito combinado de matiz e saturação; 
Densidade de cor - diz respeito aos meios transparentes;  é uma medida do grau de opacidade (absorção da luz). 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

 
 MATIZ 

Variações na vibração e na sensação 
de atividade: primárias tendem ao 
contraste, secundárias e terciárias à 
harmonia 

 

   

 pigmentos primários 
 

 

   

 retículas primárias 
 

 

   

 luminosas primárias 
 

 

   

 Secundárias resultantes de mistura 
de duas primárias 

 

 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

 
Matizes QUENTES E FRIOS: o verde amarelado parece frio na escala quente, e quente na escala fria. 

 
      

quente = movimento = contraste 
X  

frio = estase = harmonia 
      

 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

 
  

  
  

  
  

  
Matizes COMPLEMENTARES se 
destacam, parecendo mais intensas 
nos limites do que no meio e tendem 
ao contraste. 
 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

 
  

  
  

  
  

 Matizes ANÁLOGOS não se 
destacam, promovendo conforto 
visual e tendem à harmonia. 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

 
 

 VARIAÇÕES DE SATURAÇÃO:  
sensação de profundidade e distância 

  

  

  

  

 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 
 

     

 

VARIAÇÕES DE BRILHO: similar aos valores tonais; sensação de claro e escuro com a cor 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

 
 
 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

TEXTURA 

 

 
Obtidas por efeito ilusório 

 
 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

 

 
Obtidas por sobreposição do substrato à textura real ou 

pelo realce da própria textura do substrato 
 

 
 
 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

VARIAÇÕES EM TERMOS DE CONTRASTE E HARMONIA 

 
As relações entre os elementos, segundo Donis Dondis (2001), se baseiam nos extremos 

entre Harmonia e Contraste, passando pelas suas gradações. A relação harmônica prima 

pelas similaridades, que geram paz e equilíbrio, enquanto a relação contrastante se pauta 

nas diferenças, gerando conflito e tensão.  

A disposição harmônica dos elementos tenderá a induzir um estado de conforto, e a 

constrastante tenderá a produzir um desconforto que, muitas vezes, é essencial para 

despertar a atenção.  

A Harmonia é menos interessante, porém mais segura; o Contraste é mais ousado e 

interessante, mas requer muito conhecimento para não ficar incoerente e prejudicar o 

entendimento. Na prática, ocorre um jogo entre harmonia e contraste. 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

Variações das relações dos elementos da configuração de uma imagem: 
Contraste Harmonia 
Acaso 
Agudeza 
Angularidade  
Assimetria 
Atividade  
Brilho  
Colorismo  
Complexidade 
Distorção  
Ênfase 
Episodicidade 
Espontaneidade 
Exagero 
Fragmentação 
Instabilidade 
Irregularidade  
Justaposição 
Organicidade 
Ousadia 
Profundidade 
Sinuosidade 
Transparência 
Variação 
Verticalidade 

Seqüencialidade 
Difusão 
Rotundidade 
Simetria 
Estase 
Fosco  
Monocromatismo 
Simplicidade 
Exatidão 
Neutralidade  
Repetição 
Previsibilidade 
Economia 
Unidade  
Equilíbrio 
Regularidade 
Singularidade 
Mecanicidade 
Sutileza 
Planura 
Retidão 
Opacidade  
Estabilidade 
Horizontalidade 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

POSIÇÃO: AFASTAMENTO X PROXIMIDADE 

Numa relação harmônica, 
elementos similares devem ser 
aproximados e, de maneira 
inversa, elementos discrepantes 
não devem estar próximos. Caso o 
objetivo seja o contraste, arrisca-se 
o contrário: a aproximação de 
elementos discrepantes gera 
tensão.  
 

  
 
 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

ALINHAMENTO: SIMETRIA X ASSIMETRIA 

Ao se alinhar os elementos em uma 
imagem é criada uma linha 
imaginária que os une ou separa, 
servindo como guia para equilibrar os 
elementos da imagem. O 
centralizado – ou bilateral simétrico, 
com elementos dispostos em 
quantidades e pesos iguais de ambos 
os lados da linha imaginária – é a 
forma mais intuitiva e mais segura de 
alinhar os elementos. Alinhamentos 
imprevisíveis e assimétricos são 
utilizados para dinamizar a 
composição e provocar conflitos e 
tensões visuais que atraem a 
atenção do observador.  

 

 

 
 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

DIMENSÕES: GRANDE × PEQUENO, LONGO × CURTO, GROSSO × FINO 

 

 
Uma maneira de dar destaque e hierarquia à informação e oferecer 
tensão à imagem é criar situações de contraste nas dimensões dos 
elementos. Para que o contraste seja realmente eficaz ele deve ser 
forte, radical. As dimensões harmônicas conferem planura e ausência 
de hierarquia.  

 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

ENQUADRAMENTO: CLOSE X PANORAMA 

  
Trata-se da ênfase sobre os elementos da imagem. No enquadramento fechado, poucos elementos são mostrados, 
recebendo destaque e ficando próximos do observador, tendendo ao contraste; quanto mais elementos são 
mostrados, maior a necessidade de abertura do enquadramento, até se atingir o panorama, tendendo à harmonia. 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

ORIENTAÇÃO: HORIZONTAL X VERTICAL X DIAGONAL 

 

 

 

A horizontalidade tende à harmonia, pois remete à sensação de firmeza e fixação ao substrato, enquanto a 
verticalidade sugere vertigem e a diagonalidade sugere desequilíbrio, ambas tendendo ao contraste. 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

MOVIMENTO: ESTÁTICO X DINÂMICO 

Ainda que se trate de 
uma ilusão, é possível 
perceber a sensação 
de movimento na 
disposição dos 
elementos. Quanto 
mais dinâmico, maior 
o contraste. 

  
 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

PERSPECTIVA  

 

 

 
Quanto mais centralizado o ponto de fuga, mais próxima da planura fica a perspectiva; quanto mais deslocada do 
centro, maior o escorço, portanto mais contrastante a perspectiva parece. 
 



 
Linguagem Visual: Informar, dar Forma à Matéria para que ela seja percebida 

 

ESPAÇO: VAZIO X CHEIO  

Sem o vazio não há o cheio! O 
vazio é significativo, pois sem 
ele não percebemos o 
significado de nada, pois não 
conseguimos delimitar. É, 
literalmente, o "caos"! A 
disposição proporcional entre 
vazios e cheios é uma relação 
harmônica, enquanto a 
desproporção (grandes 
espaços vazios com pouco 
preenchimento e vice-versa) 
gera contraste.  
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Os meios e recursos de reprodução da obra estão diretamente relacionados ao suporte, o elemento material da 
tecnologia do meio de comunicação. Um suporte impresso costuma ser produzido/reproduzido via processos 
gráficos industriais, reprografia ou gráfica digital; um suporte digital pode ser produzido em programas de 
diagramação para ser projetado, revelado, disponibilizado na internet, veiculado em telas, etc. E um suporte plástico, 
em geral, necessita de estruturas físicas que ocupam um espaço tridimensional. 
 
É claro que livros e revistas podem ser veiculados digitalmente, assim como páginas de um website podem ser 
impressas em papel e displays podem ser fotografados, digitalizados e impressos. Entretanto, na hora de escolher, é 
preciso ter em mente que certos suportes privilegiam determinadas técnicas de execução. 
 
As técnicas são os meios de execução da obra. Podem ser mecânicas ou digitais (fotografia, vídeo, computação 
gráfica, programação HTML, animações, etc), ou seja, mediadas por instrumento mecânico, eletrônico ou digital; ou 
podem ser digamos, "fisicas", como as diversas técnicas de pintura, desenho, gravura, escultura, colagem, etc, em 
que se produz um objeto "matriz", a partir do qual serão feitas as reproduções. Obviamente todas as técnicas podem 
se misturar entre si. 
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Mas, antes de escolher, é fundamental conhecer o suporte e seus meios de reprodução. Não 
adianta fazer uma pintura cheia de gradações tonais para ser reproduzida em xerox, o melhor é obter 
o efeito de volume com hachuras ou pontilhado. Portanto, além do suporte, deve-se considerar o tipo 
de imagem resultante do estilo escolhido. 

 

MODOS DA LINGUAGEM VISUAL OU TIPOS DE IMAGEM 
 
A ilustração, independentemente do seu estilo de registro, pode ser de dois tipos básicos que dependem diretamente 
do estilo de configuração: esquemática ou pictórica. Cada tipo possui efeitos estruturais e estilísticos que serão 
melhor alcançados com determinadas técnicas, que por sua vez serão melhor executadas com determinados 
materiais.  
Por exemplo, para obter o efeito pictórico de volume com hachuras mencionado anteriormente, será melhor qual 
material: caneta de nanquim ou carvão? 
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ESQUEMÁTICA: tipo de imagem em que preponderam a 

LINEARIDADE, a PLANURA e, em alguns casos, a TEXTURA sobre o 

volume, produzida por técnicas de delimitação e/ou preenchimento 

chapado de áreas com materiais e instrumentos de desenho, pintura, 

fotografia e colagem: 

 

   
   preenchimento chapado                      linha 

              

 



 
 
Tipos de Imagem, técnicas, materiais e instrumentos  
eliane bettocchi | http://historias.interativas.nom.br/moodle | elianebettocchi@gmail.com 

 

 

  

Andy Wharol - Knives, 1981  

Rui de Oliveira 
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PICTÓRICA: tipo de imagem em que preponderam VALORES 

TONAIS e VOLUME sobre a linha, produzida por técnicas de 

hachura e pontilhado no desenho, mistura e sobreposição na 

pintura e efeitos tridimensionais de fotografia e renderização, 

obtendo-se gradações tonais: 

           
           mistura                  sobreposição                 hachura 
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Roger Cruz - desenho  

 
Sebastião Salgado - Alaska - fotografia 
 

 
Rui de Oliveira - aquarela 



 
 
Tipos de Imagem, técnicas, materiais e instrumentos  
eliane bettocchi | http://historias.interativas.nom.br/moodle | elianebettocchi@gmail.com 

 

 
 

 
 
 

ATENÇÃO! 
 

Pictograma não é imagem pictórica, é esquemática! 
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TRANSFORMAÇÕES FORMAIS 

 
Imagens tem história, que data, desde que se sabe, das pinturas nas paredes das cavernas. E também pertencem 
a diferentes contextos socio-culturais, que determinam variados repertórios. E, conforme essa história passa e esse 
contexto se desloca, mudam as preferências e modos de se registrar e configurar visualmente uma mensagem. Veja 
no exemplo: 
http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais/dragoes/index.html 
 
Segundo Donis Dondis, essas escolhas são “os agentes no processo de comunicação visual; é através de sua 
energia que o caráter de uma solução visual adquire forma”.  
As preferências no modo de compor uma mensagem, ou seja de configurar as relações entre os elementos da 
Linguagem Visual constituem-se nos Estilos de Configuração: primitivo ou geométrico, expressionista, clássico, 
ornamental, funcional. 
Já as preferências no modo de registrar uma mensagem, ou seja, se privilegiando a observação do real ou 
priorizando a interpretação do real constituem-se nos Estilos de Registro: naturalista, figurativo, semiabstrato, 
abstrato. 
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As variações de Contraste e Harmonia são 

usadas não só em seus extremos, mas na maioria 

das vezes num continuum de tendências a um 

pólo ou a outro. Assim, os elementos e relações 

entre eles são manipulados, consciente ou 

inconscientemente, para exprimir idéias e 

“controlar” o resultado da composição. 

Esta manipulação traduz-se em diferentes Estilos 

de Configuração, que caracterizam os diferentes 

movimentos e estilos da história da arte. 

Contraste 
Acaso 
Agudeza 
Angularidade  
Assimetria 
Atividade  
Brilho  
Colorismo  
Complexidade 
Distorção  
Ênfase 
Episodicidade 
Espontaneidade 
Exagero 
Fragmentação 
Instabilidade 
Irregularidade  
Justaposição 
Organicidade 
Ousadia 
Profundidade 
Sinuosidade 
Transparência 
Variação 
Verticalidade 

Harmonia 
Seqüencialidade 
Difusão 
Rotundidade 
Simetria 
Estase 
Fosco  
Monocromatismo 
Simplicidade 
Exatidão 
Neutralidade  
Repetição 
Previsibilidade 
Economia 
Unidade  
Equilíbrio 
Regularidade 
Singularidade 
Mecanicidade 
Sutileza 
Planura 
Retidão 
Opacidade  
Estabilidade 
Horizontalidade 
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Segundo Michael Twyman, os três modos da Linguagem Visual – Pictórico, Esquemático e Pictográfico – podem 
ser apreendidos por observação ou interpretação do real. 
 
Assim como a manipulação das variações de contraste e harmonia, essas escolhas também são 

usadas não só em seus extremos, mas na maioria das vezes num continuum de tendências a um pólo 

ou a outro, configurando-se em Estilos de Registro: 

 
Naturalismo – 

obtido por 
observação do real 

 
====================== 
<===================== 

 
==================> 
=================== 

Abstracionismo – 
obtido por 
interpretação do real 

 || 
|| 
\/ 

|| 
|| 
\/ 

 

 Figurativismo – observação 
interpretada do real 

Semiabstracionismo – 
interpretação observada 

do real 

 

 
Os tradicionais temas do desenho e da pintura – retrato, paisagem, natureza morta – configuram-se entre os 
estilos de registro naturalista e semiabstracionista. A abstração abole o reconhecimento de objetos, preocupando-se 
com formas geométricas, formas orgânicas e manchas.
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TRANSFORMAÇÕES FORMAIS NO TEMPO 
Conforme a história passa, mudam as preferências e modos de se representar  e apresentar visualmente as idéias. 
A manipulação e percepção dos elementos da composição e as maneiras de apreensão do real variam de acordo 
com a época e a situação social em que se inserem artistas e espectadores.  
 
 

[...] Desde a Pré-história, as pessoas têm procurado maneiras de 

representar visualmente idéias e conceitos, guardar conhecimento 

graficamente, e dar ordem e clareza à informação. Ao longo dos anos 

essas necessidades têm sido supridas por escribas, impressores e 

artistas. 

Philip B. Meggs. História do Design Gráfico, Ed. Cosac-Naify, 2009. 
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A Revolução da Escrita 
 
Os primeiros sinais, a invenção da escrita e das 
primeiras técnicas gráficas e os manuscritos iluminados 
que permaneceram em produção até o século XV.  
 
Antiguidade e Idade Média. 
 
⇒ Configuração a serviço das convenções simbólicas  
⇒ Registro de tendência figurativa  
⇒ Hierarquias de classe divinas e humanas 
⇒ Pensamento mágico/ religioso 
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A Revolução da Imprensa 
 
A chegada das técnicas orientais de impressão à 
Europa, o advento da imprensa e a evolução tipográfica, 
a perspectiva cúbica.  
 
Renascimento, Barroco, Iluminismo/Rococó, 
Neoclássico. 
 
⇒ Configuração a serviço da ilusão de realidade 
⇒ Registros de tendência naturalista e figurativa 
⇒ Antropocentrismo 
⇒ Pensamento científico 
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A Revolução Industrial 
 
A fotografia, a litografia offset e a composição mecânica.  
 
Arts & Crafts e Art Nouveau. Romantismo e seus 
desdobramentos/Impressionismo/Expressionismo. Arte 
X Design. 
 
⇒ Configuração a serviço da percepção sensorial e 

psicológica 
⇒ Registros de tendência figurativa e 

semiabstracionista  
⇒ Materialismo burguês 
⇒ Pensamento capitalista 
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Modernismo - uma Revolução Conceitual? 
 
O percurso que leva dos cubistas, futuristas e dadaístas 
à depuração formal, produtiva e ideológica - 
Construtivismo - que encontrou na Bauhaus a síntese de 
suas intenções, migrando por força da guerra para o 
cenário fortemente comercial dos EUA. 
 
⇒ Configuração a serviço dos códigos da linguagem 
⇒ Registros de tendência semi e abstracionista 
⇒ Funcionalismo 
⇒ Pensamento estruturalista 
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A Revolução Cultural 
 
Ao final da Guerra, a era da informação abre o leque de 
desdobramentos do modernismo, da Pop-Art, dos 
representantes da escola suíça e dos grandes sistemas 
de identidade corporativa aos dissensos do design pós-
moderno e à revolução digital. 
 
⇒ Configuração a serviço do repertório do receptor 
⇒ Registros de tendências figurativa e 

semiabstracionista 
⇒ Apropriação e pilhagem 
⇒ Pensamento multiculturalista  
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A Revolução Digital 
 
"Faça você mesmo" - "do-it-yourself. Livre significação, 
quando estão em ruínas as significações pré-
determinadas". "[...] uma linha de pensamento que 
questiona as noções clássicas de verdade, razão, 
identidade e objetividade, a idéia de progresso ou 
emancipação universal, os sistemas únicos, as 
grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de 
explicação." (Marcos Silva) 
 
⇒ Configuração à serviço da construção de 

significados 
⇒ Registros múltiplos 
⇒ Reciclagem e individualismo 
⇒ Pensamento Hipertextual 
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TRANSFORMAÇÕES FORMAIS NO ESPAÇO 
Conforme as culturas mudam, mudam as preferências e modos de se configurar visualmente as idéias. O estilo, 
tanto de configuração quanto de registro, também é a síntese de uma série de expressões formais e metodológicas 
partilhadas por artistas e espectadores que coexistem num determinado ambiente histórico e cultural cujas 
percepções atribuem significados a essas expressões. Ou, como diria Dondis (2000:161), “[…] uma categoria ou 
classe de expressão visual modelada pela plenitude de um ambiente cultural.” 
Exemplos de estilos de configuação segundo conjuntos de escolhas de contraste e harmonia (Dondis, 2000:171-
181), dentro de um mesmo momento histórico e contexto cultural: 
 
“Primitivos” “Expressionistas” “Clássicos” “Ornamentais” “Funcionais” 
Atividade  
Distorção  
Colorismo  
Espontaneidade 
Exagero 
Irregularidade  
Planura 
Rotundidade 
Simplicidade 
 

Complexidade 
Distorção 
Espontaneidade 
Exagero 
Irregularidade 
Justaposição 
Ousadia 
Rotundidade 
Variação 
Verticalidade 
 
 

Agudeza 
Estabilidade 
Estase 
Exatidão 
Harmonia 
Monocromatismo 
Profundidade 
Simetria 
Unidade 

Atividade 
Brilho  
Colorismo 
Complexidade 
Exagero 
Fragmentação 
Ousadia 
Profusão 
Rotundidade 
Variação 
 

Agudeza 
Angularidade 
Economia 
Estabilidade 
Mecanicidade 
Monocromatismo 
Planura 
Previsibilidade 
Regularidade 
Repetição 
Seqüencialidade 
Simetria 
Simplicidade 
Sutileza 
Unidade 
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Os estilos de configuração exemplificados em modo de registro figurativo contemporâneo: 
 
“Primitivos” “Expressionistas” “Clássicos” “Ornamentais” “Funcionais” 
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Os mesmos estilos de configuração exemplificados em modo de registro abstrato contemporâneo: 
 
“Primitivos” “Expressionistas” “Clássicos” “Ornamentais” “Funcionais” 
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Quais são as transformações estilísticas na História da Imagem?  

QUESTÕES VISUAIS AO LONGO DA HISTÓRIA 

Naturalismo Figurativismo Semiabstracionismo Abstracionismo 
 
 
 
 
Barroco 
Rococó 
 
 
Realismo 
Impressionismo 
 
 

Pré-história 
Antiguidade 
Idade Média 
Renascimento 
 
 
Neoclássico 
Romantismo 
 
Arts & Crafts 
Art Nouveau 
Expressionismo 
Surrealismo 
 
PopArt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arts & Crafts 
Art Deco 
Fauvismo, Cubismo, 
Futurismo, Dadaismo 
Construtivismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concretismo, Suprematismo 
Neoconcretismo 
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Pré-história = registro figurativo – por observação 
interpretada do real - configurando, de maneira 
geometrizada (primitiva), possivelmente o mágico/onírico. 
Seria a imagem uma maneira de "capturar" o 
desejo/necessidade? 
Difícil saber, visto não haver textos escritos para se 
comparar. Nem sempre uma imagem vale mais do que 
mil palavras. 
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Antiguidade e Idade Média = o registro figurativo 
configura, de maneiras geométrica (primitiva) ou 

clássica, o ideal, portanto a forma não tem 
compromisso com o real, mas com o que se imagina 

como perfeito; perspectiva simbólica/planar, a serviço 
da hierarquia; o elemento primordial é o formato e as 

relações, as de tamanho.  
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Renascimento = registro figurativo – por observação interpretada do real (o artista não viu pessoalmente o animal, 
muito menos uma fotografia deste) – e configuração figurativa clássica do se "vê", aproximando-se do naturalismo, 
ainda que as hierarquias simbólicas estejam presentes (temas "ideais"); perspectiva clássica, normativa ou cúbica 
preponderante. [Albrecht Durer] 
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Maneirismo/Barroco/Rococó = registro naturalista por observação direta do real, configurando, de maneira 
expressionista ou clássica, temas "ideais" em que os valores tonais preponderam e a sensação de "real" é capturada 
mais pelas relações contrastantes de luz e sombra, ainda que a perspectiva cúbica permaneça. 
[Caravaggio e François Boucher]
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/\ Romantismo/Neogótico/Pré-rafaelita = figurativismo expressionista de 
temas "ideais", retornando ao Barroco com valores tonais 
contrastantes. [Dante Gabriel Rossetti] 
< Neoclássico = figurativo, ainda que partindo de modelos reais, 
configurado de maneira clássica - retorno ao Renascimento -  temas 
"ideais" com inclusão da ênfase nos valores tonais harmônicos 
(volume). [Jean Auguste Dominique Ingres] 
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Realismo = 
naturalismo 
expressionista, 
seguindo as soluções 
formais do 
Romantismo, 
entretanto com 
mudança no que é 
representado: 
substituem-se os 
temas idealizados 
pela ênfase no 
cotidiano e na vida 
mundana, incluindo-
se temas de cunho 
social.  
[Gustave Courbet e 
Jean-François Millet] 
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Impressionismo = naturalismo de observação pura 
do real, captando efeitos físicos e sensoriais sem 
preocupação com idealizações simbólicas; a 
configuração pode tender para um expressionismo 
espontâneo ou para o clássico. 
Invenção da fotografia = arte (imagem poética não 
representativa) x design (imagem representativa a 
serviço do capitalismo). 
A autonomia da arte frente a outras esferas do 
conhecimento. 
 
[Claude Monet] 
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/\ Paul Cezanne = figurativismo geométrico em que prepondera o 
formato. 
< Vincent Van Gogh = figurativismo expressionista em que 
preponderam cor, valores tonais e textura. 
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Artes gráficas = figurativismo expressionista, ornamental 
ou primitivo (geometrizado). 
[Henri de Toulouse-Lautrec] 
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As vanguardas históricas semiabstratas: Fauvismo (expressionista), Cubismo (geométrico), Futurismo, Dadaismo, os 
construtivismos. Configurações sem preocupação temática com diversas questões de composição. 

 
[Henri Matisse; Pablo Picasso; Giacomo Balla] 
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As vanguardas históricas figurativas: Expressionismo, Surrealismo. Configurações expressivas e dramáticas cuja 
principal preocupação era expressar o emocional e o insconsciente. 

 
[Egon Schiele e Salvador Dali] 
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As vanguardas abstratas: o Expressionismo abstrato (Abstracionismo geométrico) e o Abstracionismo informal. 

 
[Alfredo Volpi e Paul Klee] 
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Revolução Industrial e design Vitoriano - Arts and Crafts (William Morris) - Art Nouveau (cartaz pictórico: Mucha e 
Grasset) = figurativismos ornamentais preocupados com  linha e formato em perspectiva planar. 

  
[Eliseo Visconti e Alphonse Mucha] 
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Vanguardas do design (De Stijl e Construtivismo russo) - Art Deco (Exposição de Paris de 1925, cartazes de 
Cassandre): figurativismo geométrico. 

 
[Cartaz russo e J. Carlos] 
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Concretismo e Neoplasticismo = movimentos abstratos geométricos construtivistas em que as formas são pensadas 
como construções, e não como representações. 

 
[Ivan Serpa e Mondrian] 
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Pioneiros do design moderno (MichaeThonet, Christopher Dresser, Charles Mackintosh e Peter Behrens) - O 
Werkbund, Fordismo e linha de montagem - Bauhaus (Weimar, Dessau e Berlim), design formalista (Streamlining e 
Styling), - Design europeu do pós guerra (“línea italiana” e o design escandinavo), - A escola de Ulm e o design 
funcionalista alemão = semiabstracionimo e abstracionismo funcionalista ou primitivo/geométrico. 

  
[Lyonel Feininger e Kandinsky] 
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PopArt e crise do funcionalismo (Pop design, anti-design e pós-modernidade) = retorno ao figurativismo e ao 
semiabstracionismo geométrico, ornamental ou expressionista. 

 
[Roy Lichtenstein ] 
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[Basquiat] 
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Os estilos de regisro e configuração na imagem contemporânea: 
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