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Colocar logo analisada aqui.

Introdução

Este se refere ao trabalho realizado nas aulas da matéria Teoria e Pratica da Forma e da cor 
na segunda fase do Design Gráfico- Faculdade SATC, com o objetivo de executar uma 
assinatura visual de um colega de classe usando três características do mesmo embasado na 
teoria da Gestalt. Logo após a sua execução foi proposta uma pesquisa de campo onde as 
pessoas dariam sua opinião sobre o projeto. Com o resultado pode ser feito uma analise da 
percepção que o público teve em relação ao trabalho.

Estudo de Identidade Visual

Foi a partir de inúmeros experimentos que chegaram ás conclusões que finalmente seriam 
reunidas e reconhecidas como as Leis de Gestalt, um trabalho sobre a ‘’boa forma’’ onde, 
percepção, linguagem, inteligência, aprendizagem, memória, motivação, conduta 
exploratória e dinâmicas com grupos sociais foram explorados e por conseqüência receberam 
contribuições bastante relevantes.Além da ‘’boa forma’’, que foi conseqüência, o termo 
Gestalt significa uma integração de partes em oposição à soma do todo. Baseado a esta teoria 
foi desenvolvido na matéria de Teoria e Prática da Forma e Da Cor, na segunda fase do Design 
Gráfico – na faculdade Satc, foi  proposta a  turma em organizar-se de duplas onde seria 
criado uma logo marca, com a  junção de três palavras para cada, que assim descreveriam os 
colegas, cujas três palavras escolhidas por uma das duplas foram: alegria, desorganização e 
sentimentalismo. Após o desenvolvimento, foi sugerida uma pesquisa de campo, onde pessoas 
leigas no assunto podiam dar  uma opinião sobre o tal, sem conhecimento das três palavras 
escolhidas para definição do projeto gráfico, observariam quaisquer palavra que pudesse 
descrever  o que o projeto os passaria. Além de poder julgar-la amadora ou profissional.

‘’Somos capazes de nos familiarizar com as coisas de nosso ambiente
Precisamente porque elas se constituem para nós através das forças da
 Organização perceptiva, agindo a apriore, independente da experiência, permitindo-
nos, por isso, experimentá-la’’ 
(Gaetano Kanizsa /2000/ PAG. 21)

 Os elementos visuais constituem a substancia básica daquilo que vemos tudo o que já vimos 
no passado, influencia naquilo que vemos hoje, baseado nesta teoria de Kanizsa foi 
desenvolvido uma identidade visual buscando alinhar as características descritivas do colega, 
com o publico, ou seja, devido às características ligadas ao lado sentimental, foi usado o 
apriori, os elementos compostos no projeto gráfico que relatariam as palavras chaves através 
de influencias da memória, por tanto, algo determinado inteiramente pelo que já foi visto 
antes.
 



 O sentimentalismo seria representado pelo coração, que desde muito pequeno o ser humano 
já o assimila como amor, afeto e carinho como na figura 01 (a,b,c). A alegria seria vista pela 
expressão marcante da face sorridente, e muito alegre, presente dentro do coração, pois, 
normalmente a alegria é marcada pelo sorriso, felicidade, espontaneidade veja na Figura 02 
(a,b,c).  

 A desorganização estaria representada pelas elipses as quais foram usadas em tamanhos 
diferentes e de forma irregular, sem um padrão, conforme se relata a desorganização do 
cotidiano, de uma pessoa comum, papeis jogados e com variaçães de tamanho, assim, 
presente na Figura 03 (a,b,c) 
 Psicólogos da Gestalt descrevem como a lei básica da percepção visual: qualquer padrão de 
estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante é tão simples quanto as 
condições dadas permitem. 

‘’Por que vemos as coisas como as vemos’’
(Koffka / Pag. 19)

 Assim se estabelece uma primeira divisão geral entre as forças externas e internas. As forças 
iniciais mais simples, que regem o processo de percepção da forma visual, são as forças da 
segregação e unificação.

 Estas foram usadas para o desenvolvimento do projeto gráfico, assim como a unidade, que 
está presente no conjunto de mais de um elemento, onde deve existir um agrupamento ou 
alguma relação entre os mesmos, ou seja, a identidade visual criada se unifica através de um 
todo, quando apresentada é reconhecida em forma de conjunto entre todos os elementos. 
Correspondendo assim a segregação que integra a capacidade  de identificar evidencias, em 
unidades em  conjunto, pois é possível notar nitidamente quaisquer elementos diante da 
primeira impressão do observador. 

  Foi utilizado também a unificação das elipses que com um equilíbrio de mesma semelhança 
diferem-se apenas em tamanhos variados, dando impressão também de continuidade que 
aplica-se através da mente humana.

“O olho procura uma solução simples para aquilo que está vendo, 
e, embora o processo de assimilação da informação possa ser longo
 e complexo, a simplicidade é o fim que se busca”.
 (DONIS A. DONDIS,1991-2000,48).

 Esta citação sábia de Donis ajuda ao entendimento do projeto desenvolvido, pois, cada 
elemento composto na identidade visual é decorrente das palavras escolhidas, porém o olho 
as vezes engana, assim acabamos tendo uma outra interpretação daquilo que vemos. É 
evidente que o olho procura uma solução simples para aquilo que se vê porem, pode ocorrer 
interpretações diferentes do previsto, que foi o caso desta.

 As Palavras alegria e sentimentalismo foram muito bem interpretadas pelo público, que 
foram passados através dos elementos compostos na identidade visual. Foi visto através do 
coração o amor, carinho e afeto, ao qual se resumia em sentimentalismo que teve uma 
porcentagem bem elevada sobre as outras palavras, considerando também a alegria que foi 
pela expressão de uma face sorridente, conseguiu passar tranquilamente muita felicidade, 
espontaneidade e o mais importante a alegria.
 
 Mas nem tudo ocorreu perfeitamente, pois a palavra desorganização teve uma porcentagem 
muito baixa em relação a todas as outras palavras, até mesmo com algumas que não tinham 
relação próxima com os elementos. Analisa-se através deste a seguinte possibilidade: 
A Identidade visual foi caracterizada por um todo, ou seja, interpretada de uma maneira 
unificada. Como o projeto continha duas palavras de características super positivas 
(Sentimentalismo e Alegria) o publico classificou que todos os elementos que a compunham 
provinham do mesmo, onde o terceiro lugar no gráfico deu-se pelo companheirismo que seria 
mais um ponto positivo visto na identidade visual. Porém o terceiro elemento que seriam as 



elipses deveria ser interpretado pela desorganização, afim de que através de uma pesquisa, 
notou-se que a mesma se classificava por uma desordem em elementos, assim presentes no 
projeto, as elipses se apresentavam de tamanhos variados e sem uma ordem, tentando 
representar o que acontece no cotidiano. Mas o que ocorreu é que ao invés de parecer 
desorganizado, pareceu uma conseqüência da alegria, como uma explosão de confetes, saindo 
do coração, feliz.

  Analisando também os índices de amador e profissional, nota-se que o amador teve uma 
porcentagem bem maior que a profissional, devido a forma mais simples e um pouco 
fantasiosa, pela expressão e a disposição das elipses, assim não fora classificada como um 
projeto profissional e sim amador.

Conclusão

  Após a análise dos gráficos, e a assim a percepção do trabalho através de pesquisas, foi 
concluído que há importância da aprendizagem sobre a criação de uma identidade visual. 
Interpretar, resolver e entender como passar idéias para o público dentro de normas, e 
estudos. Identificando acertos e corrigindo erros, uma excelente aprendizagem sobre a teoria 
em sua ligação com a prática.

Imagens em Anexo





Referências Bibliográficas

SOBRENOME, Nome. Título. Cidade: Editora, Ano. 

Bibliografia sugerida para este trabalho:

GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto - Sistema de Leitura Visual da Forma. 8ª Ed. 
ampliada e revisada. São Paulo: Escrituras Editora, 2008.PEDROSA, Israel. Universo da cor. Rio 
de Janeiro. 
Pg. 19 a 38.

DONDIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1991-2000. 
Pg. 29 a 50. 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepcão visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: 
Pioneira Thomson, 2000.
Capítulo “Configuração”.


