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I. INTRODUÇÃO: a disciplina e o tema da aula

«A caça desenfreada: o movimento dos olhos e o acto de ver» constitui o

tema da aula teórico-prática a apresentar no âmbito das Provas de Aptidão

Pedagógica e Capacidade Científica para efeitos de acesso à categoria de assistente,

de acordo com o número 1, do artigo 58°, do estatuto da Carreira Docente

Universitária. Em conformidade com o que aí se estabelece, o tema escolhido

insere-se no programa da disciplina de Forma Visual, na qual prestamos serviço

docente desde 1991.

Integrada no grupo de disciplinas complementares, Forma Visual defíne-se

como uma cadeira teórica obrigatória, ministrada, de forma comum, no terceiro ano

dos cursos de Artes Plásticas (Pintura e Escultura) e Design (Design de

Comunicação e Design de Equipamento). Com as disciplinas de Comunicação

Visual, Fotografia e Técnicas Audio-Visuais, ela integra o 16° grupo
- Teoria da

Imagem
- e a área científica com o mesmo nome.

Apresentando-se como uma disciplina anual e tendo a duração de duas

horas semanais, Forma Visual, de acordo com o Plano de Estudos da Faculdade de

Belas Artes, visa o

estudo das estruturas do objecto plástico e das formas visuais em geral. [A] relação entre

processos de percepção e processos de representação. [O] aprofundamento com base na

fenomenologia da percepção e na coordenação dos problemas de ordem plástica, do sentido

das obras de arte, na emissão e recepção de mensagens, na alteração dos significados.

Deste modo, a disciplina tem como seus objectivos fundamentais: i)

estudar os elementos, factores e processos integrantes da percepção e da

representação visual e plástica; ii) estimular e aprofundar as capacidades críticas e

independentes de reflexão, raciocínio e investigação nos campos da linguagem e da

organização visual e plástica, fornecendo uma base teórico-prática alargada e
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instrumentos e metodologias de abordagem e análise do objecto visual, em

diferentes domínios da sua afirmação.1 Por outras palavras, procura-se chamar a

atenção dos alunos para a profunda e fundamental articulação entre a percepção e a

representação visual, entre o acto de ver e o de pensar e criar visualmente, entre o

papel de observador e o de criador. Pretende-se assim, por um lado, introduzi-los

nas questões e problemáticas da percepção visual - fornecendo a mais actualizada

informação resultante da investigação e teorização nos diversos domínios que a

compõem e propiciando a aquisição de um conhecimento sólido sobre as estruturas,

os processos e as implicações da visão e do pensamento visual -

e, por outro,

incentivar uma compreensão e uma reflexão mais alargada sobre o objecto, a

linguagem e a representação visuais, no duplo ponto de vista dos processos de

criação e dos instrumentos de comunicação.

O tema escolhido - "o movimento dos olhos e o acto de ver" - insere-se

num domínio que é particularmente importante tanto à percepção como à

representação visual e que constitui, ao mesmo tempo, um dos campos mais

profícuos da actual investigação científica: o modo como se processa a observação

do campo visual e o papel activo desempenhado pelos olhos na construção de uma

consciência ou ideia daquilo que se vê. Nesse sentido, ele procura dar resposta a

uma pergunta central: o que é que acontece de cada vez que se olha para uma dada

coisa? Ou, por outras palavras, o que é que significa observar uma dada imagem ou

objecto?

De facto, os olhos estão em constante movimento e estes movimentos, na

sua maioria imperceptíveis para o indivíduo que os realiza, não são nem arbitrários

nem casuísticos. Dessa forma, eles são parte do processo de atenção visual e

contribuem, de forma fundamental, para a construção de uma consciência visual.

Assim, ao contrário da ideia tradicionalmente difundida, um olhar atento não

implica imobilidade ou fixação demorada no objecto de interesse mas, pelo

contrário, o seu activo e complexo escrutínio. Mais ainda, implica selecção da

informação observada num processo onde o que é efectiva e activamente visto

1
Cf. Programa da disciplina, apresentado em anexo.
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concorre com tudo aquilo que é ignorado. Isto significa que ver é, assim, um acto

de conhecimento; enquanto tal, implica atenção, selecção e resposta ou acção: os

olhos conduzem a nossa percepção e compreensão daquilo que vemos mas

conduzem também as nossas mãos e o nosso pensamento. Neste sentido, o

conhecimento dos processos oculares é fundamental para uma compreensão mais

profunda sobre o modo como imagens e objectos são apreendidos visualmente;

simultaneamente, permite abrir novas pistas sobre os processos implicados na sua

criação e organização.

O presente relatório é constituído ainda por quatro outras partes: na parte II

far-se-á a apresentação estrutural da aula, enquadrando-a no sequência das matérias

da disciplina, indicando os seus objectivos gerais e objectivos específicos,

definindo o seu plano geral e a metodologia a usar; a parte III é constituída pela

exposição desenvolvida do tema escolhido; a parte IV contém o material visual de

suporte à exposição e compreensão do tema; na parte V apresenta-se a bibliografia

relevante para o tema da aula, organizada em obras de carácter geral e obras de

interesse específico. Finalmente, em anexo, apresenta-se o programa da disciplina

de Forma Visual por nós elaborado e no qual se insere a presente aula.

O texto da aula correspondente ao desenvolvimento do tema integra, de

forma parcial, conteúdos do parágrafo 2.2.2.5., «Atenção visual e movimento dos

olhos», do cap. 2, da parte II, do trabalho de síntese que, sob o título «O olho

prisioneiro e o desafio do céu: a primeira demonstração perspéctica de Filippo

Brunelleschi como invenção e paradigma da perspectiva central», é por nós

apresentado às presentes provas. De modo a facilitar a leitura e a compreensão do

conteúdo, todas as citações apresentadas no corpo do texto surgem traduzidas para

português
- tradução da nossa inteira responsabilidade -, sendo a versão original

apresentada em nota de rodapé.
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//. APRESENTAÇÃO ESTRUTURAL DA A UaLA

1. Enquadramento e objectivos gerais

O tema que aqui se propõe constitui o ponto 3, da primeira parte, do

programa da disciplina. Ocorre num momento em que os alunos adquiriram já

algumas noções gerais acerca do fenómeno lumínico subjacente ao processo visual

e, mais importante, um conjunto de conhecimentos fundamentais acerca da

estrutura e funcionamento das diversas componentes do sistema visual, desde o

olho ao córtex visual, incluindo os aspectos mais importantes da recolha, condução

e processamento da informação visual que ocorrem no seu seio. Para tal, os alunos

são conduzidos numa espécie de "viagem pelo sistema visual" acompanhando,

passo a passo, o trajecto da informação visual no seu interior e as consequentes

transformações a que é submetida até culminar naquilo a que habitualmente

chamamos visão.

A presente aula constitui uma interrupção desta lógica sequencial

substituindo-a pela abordagem de um problema ou questão concreta - o papel do

movimento dos olhos no acto de ver -, cujo entendimento envolve de forma

necessária a capacidade de articular diferentes conhecimentos adquiridos

anteriormente. Este constitui, de foram consequente, o primeiro dos objectivos

gerais desta aula. Adicionalmente, pretende-se que ela, de forma concreta, permita

dar início a:

1. uma compreensão articulada dos factores fisiológicos e psicológicos do

processo visual;

2. uma compreensão mais profunda da articulação entre os domínios da percepção

e da representação visual;

3. uma compreensão do papel desempenhado pelo observador perante imagens e

objectos visuais.
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2. Estrutura da aula

O tema da aula «A caça desenfreada: o movimento dos olhos e o acto de

ver» compreende cinco momentos:

i) Apresentação do tema e da questão central

Trata-se de apresentar o tema da aula
-

o papel do movimento dos olhos no

acto de ver -

e expor aquela que constitui a sua questão central: o que é que

significa observar uma dada imagem ou objecto ou, por outras palavras, quais os

processos que caracterizam o acto de ver? Como ponto de partida foi escolhido um

excerto -

e a imagem que o acompanha
- do tratado The Analysis ofBeauty, de

1753, do pintor inglês William Hogarth, referente ao tema tratado. Texto e imagem

serão, seguidamente, comparados com uma outra afirmação e uma outra imagem

apresentados quarenta anos antes pelo teórico francês Roger de Piles e, finalmente,

com aquela que constitui talvez a primeira referência directa a este problema: uma

passagem escrita e um esquema da autoria de Leonardo da Vinci. O recurso a estas

referências cumpre uma dupla função: por um lado, introduzir e contextualizar o

tema e a questão a ser desenvolvida; por outro, tornar concreta a sua relação com o

mundo das imagens e da representação visual.

ii) A recolha da informação e os processos de atenção visual

Neste segundo momento, procura-se enquadrar o acto de observação no

âmbito mais lato dos processos de atenção visual e a sua dependência dos

condicionalismos neuro-fisiológicos do olho humano e da retina, em particular.

Neste contexto, define-se atenção visual, diferenciam-se os conceitos de olhar e ver
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e apresentam-se as razões que subjazem aos movimentos dos olhos e as funções por

si cumpridas.

Ui) Sequência de observação e tipos de movimentos oculares

Neste terceiro momento são definidas as diversas etapas do processo de

exploração visual e são apresentados e caracterizados os principais movimentos

oculares implicados no processo de observação de um dado elemento, imagem ou

objecto presente no campo visual, nomeadamente os chamados movimentos de

sacão e movimentos de micro-sacão. Simultaneamente, é apresentado e definido o

conceito de atractor de atenção.

iv) Papel da visão central e da visão periférica

Neste quarto momento define-se o papel profundamente diferenciado mas

complementar da visão central e da visão periférica na recolha da informação

presente no campo visual e, sobretudo, a sua interacção na construção ao longo do

tempo de uma ideia ou consciência visual daquilo que se observa. Torna-se assim

possível esclarecer o aparente paradoxo existente para cada indivíduo entre a sua

efectiva apreensão do campo visual num determinado momento e a consciência

perceptiva que apresenta desse mesmo campo visual. Mais importante, torna-se

possível compreender de forma mais efectiva a ideia já anteriormente adquirida de

que a percepção é uma construção mental efectuada ao longo do tempo. Como

exemplo das interacções entre comportamento perceptivo do observador e

organização visual das imagens observadas é analisada a pintura Palas Ateneia ou

Alexandre (c. 1660-1), de Rembrandt, pertencente à colecção do Museu

Gulbenkian.
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v. Padrões de observação visual: análise de diferentes registos efectuados por

alguma da investigação mais recente

Neste último momento procurar-se-á apresentar alguns dos principais

resultados obtidos, com recurso a diferentes meios técnicos, ao longo dos quarenta

anos de investigação nesta área analisando diversos exemplos de padrões de

observação registados. Referindo-se a diferentes sujeitos e à observação de

diferentes imagens, eles permitem não só demonstrar a presença de algumas

constantes mas, sobretudo, compreender de forma concreta o modo como se exerce

a relação entre percepção e representação visual e, consequentemente, o papel

desempenhado quer por um dado observador face a uma dada imagem ou objecto

quer pelo próprio criador no acto visual de as criar.

9



3. Objectivos específicos

De acordo com a estrutura acima apresentada e os diversos momentos da

exposição do tema, pretende-se que no final da aula os alunos possam:

i) integrar o problema tratado tanto no âmbito mais geral da percepção visual e

da sua relação com o mundo das imagens e dos objectos visuais, quanto no

âmbito particular dos fenómenos de atenção visual;

ii) conhecer as etapas fundamentais do processo de observação e os

movimentos oculares nele envolvidos;

Ui) compreender em profundidade a articulação e a relação de

complementaridade entre as visões central e periférica e o seu papel na

construção perceptiva;

iv) compreender de forma concreta os principais aspectos subjacentes aos

padrões de observação efectuados pela maioria dos indivíduos, sua relação

com as características visuais das imagens e com as condicionantes psico-

fisiológicas do observador.
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4. Metodologia

A aula terá uma duração de sessenta minutos. Assentará na exposição oral

e na projecção de imagens. Estas permitirão não só complementar e tornar mais

compreensível o discurso oral mas, sobretudo no último momento da exposição do

tema,1 introduzir material necessário a uma análise compreensiva das relações entre

percepção e representação visual e, ao mesmo tempo, entre o tema abordado e o

âmbito dos estudos, processos de trabalho e preocupações dos alunos.

A análise de exemplos concretos do processo de observação de imagens,

que decorrerá no último momento da aula, assentará numa discussão aberta a qual

permitirá, simultaneamente, o esclarecimento de dúvidas existentes.

Dada a extensão, diversidade e profundidade dos conhecimentos actuais

nesta área, a aula será acompanhada de uma bibliografia geral e de uma bibliografia

específica sobre o tema estudado.

1
Cf. o ponto H.2. deste relatório.
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///. DESENVOLVIMENTO DO TEMA

1. Apresentação do tema e da questão central

O pintor William Hogarth (1697-1764), no seu livro The Analyses of

Beauty, publicado em 1753, propõe-nos a seguinte situação: observemos, com um

só olho e à distância com que habitualmente lemos um texto, um conjunto de letras

dispostas sobre uma linha; de entre todas elas, fixemos a nossa atenção naquela que

estiver colocada ao centro (fig. 1). O que é que acontece? Segundo Hogarth:

A medida que lemos, é possível imaginar um raio traçado desde o centro do olho até essa

letra para onde ele olha primeiro e que com ele se move sucessivamente, de letra para letra,

ao longo de todo o comprimento da linha; mas se o olho pára numa determinada letra (A)

para a observar mais do que às restantes, estas outras tornar-se-ão tanto mais imperfeitas à

vista quanto mais distantes estiverem da letra A - tal como se mostra na figura [fig. 2]. E

quando nos esforçamos por ver todas as letras numa mesma linha, de forma perfeita e num

só olhar, por assim dizer, este raio imaginário terá que percorre-la, dum lado para o outro, a

grande velocidade. Assim, embora o olho, em termos estritos, apenas possa prestar atenção

a estas letras de forma sucessiva, a facilidade e a rapidez espantosas com que ele realiza

esta tarefa permite-nos ver espaços consideráveis de forma suficientemente satisfatória

numa visão repentina. (Hogarth, 1753: 33)'

Por outras palavras, o que Hogarth nos diz é que em cada momento apenas

vemos de forma nítida e com suficiente poder discriminador, uma pequena área no

centro do campo visual. Para que vejamos as restantes partes com a mesma

qualidade os nossos olhos terão que se movimentar. Tais movimentos são tão

rápidos e tão precisos que eles explicam porque é que, afinal, todos nós, na maior

1
«Now as we read, a ray may be supposed to be drawn from the center of the eye to that letter it

looks at first, and to move successively with it from letter to letter, the whole length ofthe line: but if

the eye stops at any particular letter, A, to observe it more than the rest, these other letters will grow

more and more imperfect to the sight, the farther they are situated on either side ofA, as is express'd

in the figure: and when we endeavour to see ali the letters in a line equally perfect at one view, as it

were, this imaginary ray must course it to and fro with great celerity. Thus though the eye, strictly

speaking, can only pay due attention to these letters in succession, yet the amazing ease and

swiftness, with which it performs this task, enables us to see considerable spaces with sufficient

satisfaction at one sudden view.»
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parte das situações do nosso dia a dia, não só não damos por isto como somos

levados a pensar que os nossos olhos abarcam com a mesma qualidade e nitidez a

totalidade do campo visual. Hogarth aborda assim um problema que é não só

fundamental à nossa percepção visual em geral mas, de forma particular, à nossa

percepção de representações visuais, isto é, de imagens e objectos de arte e design.

Aliás, o trecho anteriormente citado surge no capítulo quinto da sua obra,

precisamente aquele que ele dedica à questão da complexidade formal e sua

importância na composição visual.1 Sobre ela, Hogarth afirma: «Definirei

complexidade na forma como aquela peculiaridade nas linhas que a compõem que

conduz o olho numa espécie de caça desenfreada,, (Hogarth, 1753: 33). A caça

desenfreada a que Hogarth se refere não é mais do que esta constante actividade

dos olhos: os seus contínuos movimentos em busca de características de interesse

visual. Para Hogarth a sua importância não advinha apenas da sua inevitabilidade

fisiológica mas, acima de tudo, da sua interacção com a organização formal daquilo

que observamos: tais movimentos eram, segundo ele, estimulados pelo grau de

complexidade das imagens e objectos, isto é, dependiam de forma directa da sua

estrutura compositiva. Nesse sentido, a mobilidade ocular e a atenção visual não

deveriam ser encarados como meros assuntos de estudiosos da percepção mas, pelo

contrário, deveriam constituir uma preocupação fundamental de todos os artistas.

No entanto, é curioso verificar que quer a descrição que Hogarth faz deste

acontecimento como a imagem por si elaborada para a ilustrar, constituem

reelaborações a partir de outro autor por si conhecido e citado: o teórico francês

Roger de Piles (1635-1709). De facto, quase quarenta anos antes,
em 1708, Roger

de Piles, no seu Cours de peinture par principes avec une balance des peintres
-

escrito apenas três anos após a sua passagem por Portugal
- afirmava:

1
O capítulo intitula-se «Of Intricacy.,) Parece-nos que "complexidade" é, apesar de tudo, a melhor

tradução portuguesa para o termo "intricacy."
2

«Intricacy in form, therefore, I shall define to
be that peculiarity in the lines, which compose it, that

leads the eye a wanton kind of chace, and from the pleasure that gives the mind, intitles it to the

name of beautiful ...»
3
Piles foi tutor e mais tarde secretário de Michel Amelot, filho de Charles Amelot, Seigneur de

Fournay. Nesta última qualidade, acompanhou-o
em diversas viagens pela Europa, incluindo uma a

Portugal, em 1705 (Puttfarken, 1985: xi).
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O olho tem a liberdade de ver perfeitamente todos os objectos que o rodeiam, fixando-se de

forma sucessiva sobre cada um deles; mas uma vez fixo, de entre todos os objectos apenas

aquele que se encontra no centro da visão será visto clara e distintamente: os outros, sendo

vistos através de raios oblíquos, escurecem e confundem-se à medida que se afastam do

raio directo. (Piles, 1708: 107-8)1

A gravura que acompanha o texto (fig. 3) é, de forma óbvia, o modelo do desenho

feito por Hogarth. Afinal, o problema tratado é exactamente o mesmo e a forma de

o abordar muito semelhante:

Considero, por exemplo, o meu olho em A, dirigido ao objecto B, através da linha recta

AB. É certo que se eu não mover o meu olho e, ao mesmo tempo, observar os outros

objectos, que apenas podem ser vistos através de linhas oblíquas situadas à esquerda e à

direita [de AB], irei constatar que embora estando todos eles sobre uma linha circular à

mesma distância do meu olho, eles desaparecem e diminuem de força e cor à medida que

se afastam da linha directa, que é o centro da visão. (Piles, 1708: 108)2

Mas é sobretudo através destas palavras de Roger de Piles que se torna

para nós mais claro que a questão que tanto ele como Hogarth abordam tem uma

longa história no pensamento visual ocidental. A sua origem remonta à óptica árabe

e desenvolve-se com a teoria da perspectiva.3 De facto, a partir do momento em que

esta concebe a visão como uma pirâmide de raios que partindo do olho abarcam

com ângulos diferentes o mundo visual, a percepção visual, antes de tornar-se um

problema psicológico, é encarada como um problema geométrico. Ainda assim, não

é sem alguma surpresa que ao recuarmos mais duzentos anos encontramos nos

manuscritos de Leonardo da Vinci (1452-1519) uma passagem que é,

1
«L'oeil a la liberte de voir parfaitement tous les objets qui 1'environnent, en se fixant

successivement sur chacun d'eux; mais quand il est une fois fixe, de tous les objets il n'y a que celui

qui se trouve au centre de la vision, lequel soit vu clairement & distinctement: les autres n'étant vus

que par les rayons obliques, s'obscurcissent & se confondent à mesure qu'ils s'éloignent du rayon

direct.»
2
«Je suppose, par exemple, que mon oeil A. se porte sur Pobjet B. par la ligne directe AB. II est

certain que si je ne remue pas mon oeil, & qu'en même tems je veuille observer les autres objets qui

ne sont vús que par les lignes obliques à droit & à gaúche, je trouverai que bien qu'ils soient tous sur

une même ligne circulaire à la même distance de mon oeil, ils s'effacent & diminuent de force & de

couleur à mesure qu'ils s'écartent de la ligne directe, qui est le centre
de la vision.»

3
Cf. «O olho prisioneiro e o desafio do céu. a primeira demonstração perspéctica de Filippo

Brunelleschi como invenção e paradigma da perspectiva central», trabalho de síntese por nós

apresentado às presentes provas.
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provavelmente, a mais antiga reflexão sobre este problema e, de forma clara, a

antecessora das outras duas:

E tendo a pupila recebido os objectos através da luz, de imediato refere-os e transmite-os

ao intelecto através da linha ab [fig. 4\. E sabei que a pupila não transmite nada de forma

perfeita ao intelecto ou senso comum a não ser as coisas que ela, pela luz, recebe através da

linha ab, como é o caso da linha c a [eixo central da pirâmide, perpendicular ao olho].
Pois, embora as linhas mn efg possam ser vistas pela pupila elas não são tidas em conta, e

isto porque não coincidem com a Unha ab. E a prova é esta: se o olho representado acima

quiser contar as letras situadas à sua frente, será obrigado a rodar de letra para letra, pela

simples razão de que não as consegue discernir a menos que se situem na linha ab; como

no caso da linha ac. (Leonardo da Vinci, MS. C. A., foi. 84 v ; 245 r [Richter, 1883: n.° 51

(1:31)])

Em resumo, Leonardo, Roger de Piles e William Hogarth procuram, todos

eles, chamar a nossa atenção para o mesmo problema: porque a nossa visão

apresenta sérias limitações na acuidade com que abarca o campo visual, os olhos

são obrigados a movimentarem-se. A sua impressionante rapidez e precisão lança-

nos numa autêntica viagem alucinante pelas imagens e objectos para que olhamos
-

aquilo que Hogarth apelidou, então, de caça desenfreada^ E se nesta os olhos são

os caçadores, o que iremos procurar compreender em profundidade são as razões

que os motivam, mas também quais os seus meios e, não menos importante, quem

são as suas presas. Uma coisa é certa: a crer em Hogarth, o prazer que esta caça

«concede à mente torna-a merecedora do título de bela ...» (Hogarth, 1753: 33).

1
Não menos curioso é constatar que a metáfora da caça usada por Hogarth, a propósito do papel do

movimento dos olhos na percepção visual, havia sido, afinal, evocada pela primeira vez por

Leonardo da Vinci: «Ora, os objectos que estão opostos aos olhos actuam com os raios das suas

imagens à semelhança de muitos arqueiros que desejem disparar para o cano de uma carabina, sendo

que aquele que de entre eles se encontra numa linha recta na direcção
do cano da carabina será o que

mais provavelmente tocará no fundo deste cano com a sua flecha; assim, os objectos opostos ao olho

serão mais transferidos ao senso quando mais estiverem na linha do nervo perforato. Aquela água

que está na luz que rodeia o centro negro do olho serve para o mesmo efeito que os cães numa

caçada, os quais são usados para começar a perseguição e depois os caçadores capturam a presa. O

mesmo se passa com esta, porque é um humor que deriva do poder da virtu imprensiva e vê muitas

coisas sem as reter; mas, de repente, a pupila central vira-se, alinhando-se com o senso, e isto

captura as imagens e confina-as, como melhor aprouver, na prisão da memória.» (Leonardo da

Vinci, MS. C. A., folio 729 r [cit. por Lee Andrews, Story and Space in Renaissance Art: The

Rebirth ofContinuousNarrative (1995), Cambridge, Cambridge University Press, p. 147,
n. 37]).

2
«... and from the pleasure that gives the mind, intitles it to the name of beautiful

...»
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2. A recolha da informação e os processos de atenção visual

No exemplo com que começámos, Hogarth pedia-nos que fixássemos com

a «maior atenção a letra A do meio» (Hogarth, 1753: 33; itálico nosso).1 A palavra

"atenção" tem, de facto, neste domínio uma importância fundamental. E isto

porque, acima de tudo, de toda a informação disponível em cada momento no nosso

campo visual apenas uma parte é por nós seleccionada e integrada a nível

consciente, sendo a restante ignorada. E o que se passa com a informação visual

passa-se, em cada instante, com as informações auditiva, olfactiva ou táctil com que

somos constantemente bombardeados. Acerca desta última há um exemplo clássico:

no nosso dia a dia ignoramos a constante fricção produzida na nossa pele pela roupa

que vestimos mas reagimos de imediato a um pequeno insecto que pouse sobre ela.

Portanto, atenção é a capacidade de seleccionarmos objectos, elementos e

características de interesse do mundo que nos rodeia. E nos processos de atenção

visual os movimentos dos nossos olhos desempenham um papel fundamental.

Desde logo por duas razões principais:

i) a existência nas nossas retinas de três sistemas de captação da informação

visual (visão central, visão para-central e visão periférica) que apreendem de forma

distinta diferentes áreas do campo visual (fig. 5);

ii) a necessidade de, a partir da totalidade da informação visual presente em

cada momento no campo visual abarcado, seleccionar aquela que é considerada de

maior interesse.

Por isso, os nossos olhos estão em contínuo movimento. E este constante

movimentar dos olhos cumpre, assim, duas funções importantes: por um lado, a de

tornar possível, em instantes sucessivos, a observação através da visão central de

1
«. . . fix'd with most attention to the middle letter A.»

2
Se diferentes zonas do campo visual são efectivamente apreendidas de modo diferente e, sobretudo,

com uma acuidade muito díspar, então a ideia que qualquer um de nós tem de que o seu campo

visual é todo ele abarcado em cada momento de forma unitária e qualitativamente homogénea não

corresponde à realidade. Ou melhor, não retrata o que efectivamente se passa ao nível dos olhos e

retinas. É antes, o produto de níveis superiores do processamento e cognição da informação visual
-

centrados no cérebro, em geral, e no córtex visual, em particular. Por outras palavras, esta ideia é

«the result of a process of construction over time» (Rock, 1990: xvi) realizada pela nossa mente.

Esta pode ser a melhor definição de percepção
visual.
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diferentes formas ou objectos situados em locais diferentes e, por outro, a de

recolher diferente informação visual destinada a ser, num nível superior, processada

e integrada dando origem a uma ideia globalmente coesa do mundo visual. Neste

sentido, é não só possível afirmar que os olhos intervêm de forma fundamental na

construção dessa consciência do mundo exterior a que se chama percepção

(Moinar, 1997: 230) mas, de modo mais concreto, que o nosso olhar corresponde a

uma atitude de observação activa, a qual constitui um acontecimento dinâmico, que

se desenrola no espaço e no tempo.

Portanto, se habitualmente consideramos os termos olhar e ver como

idênticos, isso significa que, em princípio, vemos tudo aquilo para que olhamos. A

realidade, porém, é muito diferente. De facto, podemos observar uma imagem e

apenas ver uma parte dela; ou melhor, apenas alguns dos elementos nela

representados. Mas também é possível olhar e nada ver. A diferença diz respeito

aos diferentes graus de atenção envolvida. Portanto, podemos definir olhar como

um processo que envolve, sobretudo, o direccionamento dos olhos, a definição de

um campo visual e os processos de recolha de informação visual. Ver, pelo

contrário, corresponderá ao resultado consciente do processamento de uma

determinada parte da informação recolhida. Donde, a interacção entre olhar e ver é,

necessariamente, uma questão central às imagens e objectos de arte e design.

3. Sequência de observação e tipos de movimentos oculares

Sendo assim, a atenção visual refere-se precisamente a esta capacidade de,

em cada momento, seleccionar de entre toda a informação objectos e características

de interesse do mundo visual (Wurtz, Goldberg e Robinson, 1982: 100): aquilo que

Michael Baxandall (1994) designa por atractores de atenção. Como a informação

detalhada só pode ser obtida através da fóvea o cérebro, através dos músculos
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oculares, comanda a deslocação dos olhos de modo a que este poder da visão

central seja posto ao serviço da análise dos atractores da nossa atenção. Portanto,

observar o mundo à nossa volta, tanto como observar uma dada imagem ou objecto

estacionários, assenta num processo de exploração visual que implica,

constantemente, selecção, deslocação e fixação:2

primeiro ajustamos a posição dos nossos olhos de modo a que as imagens do objecto
recaiam sobre as duas fóveas; depois, mantemos essa posição durante um breve período,
digamos meio segundo; depois os nossos olhos saltam para uma nova posição fixando-se

num novo alvo cuja presença, algures no campo visual, se evidenciou quer por uma ligeira
deslocação, quer por contraste com o fundo ou por apresentar uma forma interessante.

(Hubel, 1988: 79/

Isto significa, então, que a exploração visual é feita, fundamentalmente,

através de movimentos oculares extremamente rápidos e intermitentes entre

diferentes atractores de atenção seleccionados por nós:4 «ao ver uma imagem, uma

pessoa poderá fixar o seu olhar num objecto específico por apenas algumas

centenas de milisegundos e depois avança para outro e depois para outro» (Solso,

1994: 139-40). Com raras excepções, as diferentes fases deste processo

desenrolam-se de forma alheia à nossa consciência (Hubel, 1988: 79; Moinar, 1997:

230); aquilo de que habitualmente temos consciência é apenas dos seus resultados.

1
Cada um dos olhos humanos está equipado com seis músculos extrínsecos, os quais, de acordo com

princípios antagonistas, funcionam de forma extremamente precisa segundo três pares: a contracção

de um músculo é sempre acompanhada da correlativa e exacta distensão do músculo antagonista.
2
Este carácter sequencial do olhar humano está presente tanto na observação do mundo real como na

de imagens e objectos de arte ou ainda no acto de ler um texto. Como diz Gombrich (1973: 21), «Ali

looking - not only looking at pictures - involves a sequential process that has something in common

with reading. ... but both activities are essentially constructive processes that happen over time.»
3
«... we first adjust the positions of our eyes so that the images ofthe object fali on the two foveas;

then we hold that position for a brief period, say, half a second; then our eyes suddenly jump to a

new position by fixating a new target whose presence somewhere out in the visual field has asserted

itself, either by moving slightly, by contrasting with the background, or by presenting an interesting

shape.»
4
A par destes movimentos, a exploração do feixe óptico é feita através de dois outros tipos de

movimentos destinados a manter a observação através da visão central: movimentos de perseguição

que acompanham o objecto no caso deste ou do observador se deslocarem; e movimentos de

convergência que compensam as alterações na distância entre o objecto e o observador. Tanto um

como outro são, no entanto, movimentos suaves e contínuos (Bruce, Green e Georgeson, 1996: 21).
5
«A person viewing a picture may fixate his or her gaze on a specific object for only a few hundred

miliseconds and then move on to another, and then to another.»
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Estes movimentos realizados entre cada ponto de fixação designam-se por

movimentos de sacão. Em média existem cerca de quatro a cinco destes

movimentos por segundo (Moinar, 1997: 230), o que significa que «eles apenas

ocupam cerca de 10 por cento do tempo de observação» (Noton e Stark, 1971: 35).2

Donde, a fixação de cada atractor de atenção dura, por sua vez e em média, cerca

de 200 a 250 milisegundos. Porém, tanto o número de movimentos de sacão como a

duração dos tempos de fixação dependem de diversos factores, relacionados com as

características específicas daquilo que é observado e, obviamente, com aspectos

intrinsecamente individuais. Adicionalmente, a duração de cada movimento de

sacão depende ainda da sua extensão, variando normalmente entre cerca de 25 e 45

milisegundos (Solso, 1994: 134). Durante a realização destes movimentos

determinadas células cerebrais que estão normalmente activas desligam o que faz

com que, desde logo, não tenhamos consciência das violentas alterações que

•5

ocorrem na projecção luminosa nas nossas retinas, fruto da deslocação ocular.

A mais importante e interessante consequência da existência dos

movimentos de sacão é que, como salienta Baxandall (1994: 414), «de instante para

instante não vemos nunca a mesma imagem.»4 Este constante desassossego óptico

-

a expressão é uma vez mais de Baxandall (1994: 414)5 -

adquire um sentido mais

forte quando se constata que os períodos de fixação em cada atractor de atenção não

correspondem a uma efectiva e absoluta imobilidade. Pelo contrário, a recolha da

informação visual depende, também aqui, de movimentos ainda mais

imperceptíveis
- mais rápidos e mais precisos

- designados por microsacões: «estes

1
O nome deriva da designação feita em 1878 pelo oftalmologista francês Emile Javal de

determinados movimentos oculares como movimentospar saccades (Solso, 1994: 134).
2
«The movements are so fast that they occupy only about 10 percent ofthe viewing time.»

3
Como salienta Gombrich (1974: 212), apoiando-se em Erich von Holst («Active functions of

human visual perception», in The Behavioural Physiology ofAnimais andMan, Selected Papers, I,

1973, pp. 192-219), é devido tanto a complexos processos psicológicos de compensação como a esta

interrupção do registo sensorial durante os movimentos sacádicos que o ser humano, durante o

processo dinâmico de observação, não vê um mundo elástico e deformado por contínuas contracções

ou distensões, encurvamentos ou afunilamentos das suas superfícies e objectos.
4
«From instant to instant we never see the same picture: our optical restlessness ensures that we see

many different pictures.»
5
« . . . our optical restlessness ...»
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ocorrem várias vezes por segundo e têm uma direcção mais ao menos casual e uma

amplitude de cerca de 1 a 2 minutos de arco» (Hubel, 1988: 81).1

Portanto, a ideia tradicional de que a atenção visual implica uma

observação fixa e demorada de algo
-

mesmo no caso de imagens estacionárias

como o são a maior parte dos objectos de arte
- revela-se inteiramente incorrecta.

Neste sentido, a essência do "olhar atento" não é a imobilidade visual mas, pelo

contrário, a contínua e intermitente mobilidade dos olhos numa dada imagem ou

objecto de interesse. A mais dramática prova disto mesmo foi a constatação

experimental feita em 1952 -

por Lorrin Riggs e Floyd Ratliff, da Universidade de

Brown, e R. W. Ditchburn e B. L. Ginsborg, da Universidade de Reading
- de que

quando se imobiliza artificialmente a projecção de uma dada imagem nas retinas a

visão desvanece-se ao fim de cerca de um segundo (Hubel, 1988: 81). Por isso, a

existência dos movimentos de sacão e de microsacão explica a nossa

impressionante capacidade de observar e explorar visualmente imagens

inteiramente imóveis.

4. Papel da visão central e da visão periférica

Se em cada instante uma ínfima parte da imagem ou do campo visual é

vista com grande acuidade e a esmagadora maioria é vista com baixa acuidade, por

acção dos movimentos de sacão tanto a área que é observada com grande acuidade

como as que são observadas com baixa acuidade são continuamente renovadas. De

forma mais concreta, a fixação em cada instante de um dado atractor de atenção

significa a sua observação através da visão central; mas, nesse mesmo instante e de

forma simultânea, as restantes partes da imagem e do campo visual
-

e, portanto, os

restantes atractores de atenção
- são observadas através das visões para-central e

periférica. Ou seja, devido ao carácter sequencial da observação cada atractor de

atenção é visto, em momentos diferentes, através de sistemas visuais diferentes e

1
«. . . these occur several times per second and are more or less random in direction and about 1 to 2
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deles são recolhidas informações diferentes. Esta acção combinada ao longo do

tempo entre visão central, para-central e periférica é claramente fundamental para a

percepção visual em geral e, em particular, para a percepção de imagens pictóricas.

Desde logo porque nestas a organização da matéria pictural sobre a superfície

assume um papel fundamental na condução do olhar do observador.

Um exemplo excelente desta clara interacção entre a organização da

matéria pictural e o comportamento do olhar do seu observador poderá ser

encontrado na pintura de Rembrandt. Se observarmos a sua obra Palas Ateneia ou

Alexandre (fig. 6), pertencente à colecção do Museu Gulbenkian, constatamos

aquela que é uma das principais características dos retratos de Rembrandt: o rosto

funciona como centro compositivo da pintura e o mais poderoso atractor da nossa

atenção. Por isso mesmo, será nele que se concentrará, de forma mais prolongada, a

nossa visão central. Mas, ao mesmo tempo, a diluição e desvanecimento das formas

à medida que se afastam deste centro e, sobretudo, a existência de pinceladas de cor

e luz em zonas claramente periféricas
-

como a armadura, o elmo ou, sobretudo, o

escudo - servem não apenas para acentuar esse papel central concedido ao rosto

mas, de forma clara, incitam o nosso olhar a percursos e a observações mais amplos

e genéricos. Desta forma, as pinturas de Rembrandt são um bom exemplo da

interacção entre a visão central, para-central e periférica na construção de uma ideia

perceptiva das imagens. Aliás, é até provável que o próprio Roger de Piles, na sua

descrição do comportamento dos olhos, as tivesse em mente. Não só porque

Rembrandt é frequentemente citado por Piles mas também porque ele era um dos

seus pintores preferidos.

Assim, se a visão central é responsável pela observação atenta e

especializada das características de maior relevância visual,
é à visão periférica que

parece caber a sua detecção e localização (Noton e Stark, 1971: 36). Por outras

palavras, o sistema periférico forma uma imagem vaga mas global da imagem e

minutes of are in amplitude.»
1
Defensor da cor, do chiaroscuro e da imaginação na pintura, por contraposição ao predomínio do

desenho, partidário de Rubens e Rembrandt, Roger de Piles foi o principal teórico dos Rubénsistes

na famosa querela contra os Poussinistes, que abalou a Academia francesa na segunda metade do

século XVII.
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proporciona a selecção dos atractores de atenção que serão observados

directamente. Ao mesmo tempo, é necessário não esquecer que nem tudo o que

está presente numa imagem é visto de forma atenta através do sistema especializado

da visão central; isto significa, por um lado, que não vemos tudo o que está

disponível à nossa visão e que, por outro, a construção de uma ideia visual global,

unificada e com sentido é, por isso mesmo, feita tanto do que vemos atentamente

como do que apenas vemos vagamente ou, simplesmente, do que inferimos ou

projectamos.

5. Padrões de observação visual: análise de diferentes registos efectuados por
alguma da investigação mais recente

Sendo a atenção visual e, de forma mais alargada, a construção da

percepção visual um processo assente tanto em factores psicológicos quanto em

factores neurobiológicos,2 os estudos realizados até agora parecem demonstrar que

quer a escolha dos atractores de atenção
- dos pontos de interesse visual

-

quer a

ordem da sua observação não são arbitrárias e formam, em cada caso, um padrão

1
«In the absence of actual movement in pictures, the attractive and periodically re-attractive

stimulations on the periphery would be such things as relative intensity of tone, distinctness or

sharpness of edge, optical difference
- almost abstract qualities. The centre would meanwhile be

attempting to peruse objects; it would pursue interests and perceptual difficulties» (Baxandall, 1994:

403).
2

Hoje, não é possível ainda saber de forma exacta quais as áreas cerebrais envolvidas no processo
de atenção visual. No entanto, como refere Crick e Koch (1992: 116) «several researchers have

found that the pulvinar, a region of the thalamus, appears to be involved in visual attention.» E

Wurtz, Goldberg e Robinson, num artigo de 1982, escrevem: «In the striate córtex the neural activity
is strongly modulated by details of the pattern of light falling on the retina: the cells respond

preferentially to slits of light at a particular place and orientation in the visual field. In addition the

activation of some cells requires that the slit move in a certain direction or have a certain color. ... In

other words, the striate córtex, the área ofthe cerebral córtex that is exquisitely to the details ofthe

visual world, is essentially unaffected by the significance the details may have for the monkey. The

superior colliculus is different. Here the cells that respond to visual stimuli perform a rather

rudimentary computation: in general their activation requires only a small spot of light somewhere

in a relatively large part ofthe visual field. In the superior colliculus, however, the response ofthe

cells is modulated quite clearly when the monkey makes the spot of light the target of a saccade. The

visual processing may be rudimentary, but the cells are sensitive to the significance ofthe stimulus.

If the superior colliculus, the striate córtex and the frontal eye field do not mediate visual

attention, what does? Clinicai evidence implicates apart of the cerebral córtex designated the

posterior parietal córtex. Specifically, people with damage to the posterior parietal córtex on the
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que é, simultaneamente, individual e generalizável. Por outras palavras, embora o

conhecimento actual seja bastante fragmentário e incompleto, é possível afirmar

que aquilo que se vê e o modo como se vê dependerá tanto de quem vê como, não

menos importante, daquilo que é visto.

Assim, a partir sobretudo das investigações do psicólogo russo Alfred L.

Yarbus, iniciadas por volta de 1957, tornou-se possível perceber o modo como um

dado indivíduo observa uma dada imagem, registando tanto as características que

são por si directamente fixadas quanto os percursos que os seus olhos realizam em

torno destes pontos de fixação. Desses estudos parece ressaltar, como salientou

Yarbus, que os olhos tendem a concentrar-se em características visuais

consideradas pelo sistema perceptivo como portadoras de maior ou mais

interessante informação (figs. 7 e 8),1 despendendo na sua observação um tempo

proporcional ao interesse que lhes é atribuído. Por exemplo, na observação de um

rosto (fig. 9) todos os indivíduos parecem escolher como atractores de atenção os

olhos, o nariz e a boca -

as únicas componentes de que se pode afirmar haver uma

observação directa e repetida, isto é, atenta - verificando-se que grande parte do

tempo é gasto na sua fixação, sendo o restante dedicado à observação menos

precisa da forma geral do rosto. Foi igualmente possível perceber que determinadas

áreas desse rosto não eram, em momento algum do período de observação, vistas de

forma directa, ou seja, por via da visão central. Numa outra experiência realizada

por Yarbus envolvendo a observação do busto de Nefertiti (fig. 10), foi possível,

uma vez mais, confirmar a existência de uma clara lógica sequencial fixação-salto-

fixação:

right side ofthe brain tend to ignore objects in the left half of their visual field. Such people can see

the objects, but they do not attend to them» (Wurtz, Goldberg e Robinson, 1982: 103-5).
1

Nas experiências por si realizadas, David Noton e Lawrence Stark puderam constatar que numa

observação não condicionada de desenhos lineares, os indivíduos tendem fundamentalmente a

escolher como pontos de fixação os ângulos (1971: 35). Estes resultados, como estes autores

salientam, são concordantes com aqueles que foram obtidos por Fred Attneave, em 1954, ao usar

igualmente desenhos geométricos e ainda com os que foram obtidos por Norman H. Mackworth e A.

J. Morandi, da Universidade de Harvard, ao usarem imagens fotográficas complexas; estes últimos

puderam constatar que detalhes invulgares e contornos imprevisíveis
-

aqueles que apresentam uma

abrupta mudança na sua direcção
- constituíam atractores da atenção visual (Noton e Stark, 1971:

37).
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cada fixação numa qualquer característica, como o olho de Nefertiti, é habitualmente

seguida da fixação na mesma característica seguinte, como seja a sua boca. O registo global

parece indicar uma série de ciclos; em cada ciclo os olhos visitam as principais
características da imagem, seguindo percursos bastante regulares de característica para

característica. (Noton e Stark, 1971: 37)1

Yarbus pôde ainda verificar que tanto as características fixadas como os

percursos oculares realizados por um determinado indivíduo variam em função do

tipo de informação procurada (Solso, 1994. 136), o que indica que a atenção visual

é função activa da exploração e interrogação cognitiva. Por exemplo, no caso de um

desenho que retrata uma cena doméstica (fig. 1 1
,
em cima à esquerda), constata-se

existir uma profunda diferença entre a sua observação livre (fig. 11, reg. 1) e a

observação feita com o intuito de responder a perguntas concretas acerca do seu

conteúdo: o nível económico das figuras representadas (fig. 11, reg. 2), a sua idade

(fig. 11, reg. 3), as actividades que realizavam antes da chegada do visitante (fig.

11, reg. 4), a roupa que vestiam (fig. 11, reg. 5), a posição ocupada por elas e pelos

principais objectos dentro da sala (fig. 11, reg. 6) e, finalmente, o tempo que havia

decorrido desde a última visita (fig. 11, reg. 7). Exemplos como este demonstram,

como afirma Solso (1994: 136), que é provável que a «atenção visual no adulto

humano seja conduzida pela intenção, o interesse, o conhecimento prévio, o

movimento, a motivação inconsciente e o contexto.»

Se os estudos de Yarbus permitiram constatar, de forma muito clara, a

existência de uma lógica ou padrão visual resultante do carácter não arbitrário quer

das fixações quer dos movimentos de sacão realizados entre elas, por sua vez,

Noton e Stark (1971: 35) descobriram que «cada pessoa tem um modo

característico de olhar para um objecto que lhe é familiar»,3 isto é, um percurso fixo

1
«It appears that fixation on any one feature, such as Nefertiti's eye, is usually followed by fixation

on the same next feature, such as her mouth. The overall record seems to indicate a series of cycles;

in each cycle the eyes visit the main features of the picture, following rather regular pathways from

feature to feature.»
2
«It is likely that visual attention in the human adult is driven by intention, interest, previous

knowledge, movement, unconscious motivation,
and context.»

3
«In essence we found that every person has a characteristic way of looking at an object that is

familiar to him. For each object he has a preferred path that his eyes tend to follow when he inspects

or recognizes the object.»
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que segue ao escrutinar ou examinar esse objecto, imagem ou situação visual (fig.

12). Puderam assim constatar que:

Cada percurso de observação [scan path] era característico de um dado sujeito observador

para uma dada imagem. Um sujeito tem um percurso de observação diferente para cada

imagem e para uma dada imagem cada sujeito tem um percurso de observação diferente.

Um típico percurso de observação para as nossas imagens [i.e., as que foram usadas nas

experiências] consistia em cerca de 10 fixações e durava de três a cinco segundos. Os

percursos de observação ocupam geralmente de 25 a 30 por cento do tempo de observação
do indivíduo, sendo o resto dedicado a movimentos oculares menos regulares. (Noton e

Stark, 1971:38)'

Adicionalmente, um estudo de P. J. Locher e C. F. Nodine, centrado na

análise do processo de observação de imagens artísticas e publicado 1987,

demonstrou que a exploração visual não é idêntica ao longo de todo o período de

observação: no início ela parece concentrar-se em atractores de atenção mais

dispersos e que são observados durante períodos mais curtos - inferiores a 300

milisegundos -, dando lugar, passo a passo, a um aumento no número de fixações

mais prolongadas
- superiores a 400 milisegundos (Locher e Nodine, 1987; cit. por

Solso, 1994: 146). Estes resultados parecem sugerir a existência de duas fases

fundamentais no processo de visualização: uma primeira mais rápida e global,

seguida de uma outra mais demorada e especificamente orientada.

Um outro estudo, de 1993, realizado por C. F. Nodine, P. J. Locher e E. A.

Krupinski, revela que, na observação de imagens pictóricas, existem diferenças

importantes entre o padrão do movimento dos olhos de observadores familiarizados

com representações artísticas (art-trained viewers) e o de observadores não

familiarizados (untrained viewers). Incidindo sobre a observação comparada de

pinturas integralmente reproduzidas e imagens transformadas dessas mesmas

pinturas (figs. 13 e 14)
- as transformações ocorriam ao nível da composição,

equilíbrio e simetria das obras -,2 o estudo permitiu compreender que os primeiros

1
«Each scan path was characteristic of a given subject viewing a given picture. A subject had a

different scan path for every picture, and for a given picture each subject
had a different scan path. A

typical scan path for our pictures consisted of about 10 fixations and lasted for from three to five

seconds. Scan paths usually occupied from 25 to 30 percent ofthe subject' s viewing time, the rest

being devoted to less regular eye movements
»

2
As pinturas usadas no estudo foram: Les Poseuses,

de Georges Seurat; Composição com Vermelho,

Amarelo e Azul, de Piet Mondrian; e Jour de Dieu, de Paul Gaugin.
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despendem mais tempo na primeira fase -

exploração mais genérica e dispersa - e

tendem a concentrarem-se na busca de relações entre os elementos compositivos.

Pelo contrário, os segundos despendem mais tempo na segunda fase -

exploração

mais específica -

e tendem a concentrar-se nos elementos representacionais e

semanticamente relevantes (Nodine, Locher e Krupinski, 1993). Perante estes

resultados, os autores concluem que os observadores não familiarizados com arte,

ao contrário dos outros, tendem, sobretudo, a dirigir a sua atenção para as questões

do reconhecimento e, desse modo, para o problema da arte enquanto representação

objectiva da realidade. Pelo contrário, escrevem, «a educação artística parece

ensinar os observadores a apreciar as pinturas não porque, segundo as palavras de

Levi-Strauss, "são boas para ver," mas porque são "boas para pensar." Isto sugere

que a beleza está menos no olho e mais na mente do observador» (cit. por Solso,

1994: 147).1

Finalmente, em 1998 a equipa do Welcome Trust Sci-Art Project, em

conjunto com o pintor Humphrey Ocean, procurou investigar o papel do

movimento dos olhos no próprio acto de criar imagens, tomando assim o artista e

não o simples observador como sujeito das experiências. Sob o título The Painter 's

Eye Movements, os estudos feitos centraram-se nos três momentos do processo

artístico de representação de um rosto através do desenho: a captura visual do

modelo feita pelos olhos, o processamento da informação realizada pelo cérebro e a

concretização da representação realizada pela mão (Ocean e Tchalenko, 1999).

Procurou-se não apenas estudar cada um destes momentos mas, mais importante, o

modo como interagem e juntos contribuem para o resultado final.

Foi assim possível registar e analisar a sequência alternada de fixações dos

olhos do artista no modelo e na folha de desenho, que estrutura o primeiro desses

1
«Art training seems to teach viewers to appreciate paintings not because, in Levi-Strauss' s words,

"they are good to see," but because they are "good to think." This suggests that beauty is less in the

eye, and more in the mind ofthe
beholder.»

2
A equipa principal do projecto, chefiada por John Tchalenko, era constituída pelo pintor Humphrey

Ocean, pelo Professor Robert Solso, da Universidade de Nevada, por Chris Miall, Peter Hansen,

John Stein e Mark Baker, da Universidade de Oxford, e por Vivek Prabhakaran e John Gabrieli, da

Universidade de Stanford.
3
Desta investigação resultou a exposição The Painter 's Eye, realizada em 1999, na National Portrait

Gallery em Londres.
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momentos (fig. 15). Constatou-se que, no caso estudado, embora o padrão do

movimento dos olhos variasse ele mantinha um ritmo constante de cerca de 12

fixações por minuto no modelo, cada uma durando cerca de 1 segundo; ou seja,

durante as cinco horas que durou a sessão, os olhos do artista empregaram uma

hora a observar, detalhe por detalhe, o rosto a retratar. Foi igualmente possível

perceber que as fixações iniciais eram mais longas que as subsequentes e que tanto

a sua duração como o seu ritmo variava em função das características que eram em

cada momento desenhadas (fig. 16).

Relativamente ao papel do processamento cerebral foi possível, através da

técnica de fMRI, observar as áreas cerebrais que eram activadas enquanto o sujeito

desenhava, de forma muito rápida (de 30 segundos a 1 minuto), diferentes formas e

padrões a partir de fotografias dadas. Nestas condições, foi igualmente possível

comparar a actividade cerebral de um artista e de indivíduos não artistas (fig. 17):

estes últimos demonstravam maior actividade ao nível do córtex visual - indicando

um peso maior da observação e da cópia fiel no acto de desenhar -

ao passo que o

artista envolvido na experiência apresentava um envolvimento maior de áreas

frontais do seu cérebro, relacionadas com o pensamento abstracto. Estes resultados

vêm de encontro aos que haviam sido obtidos pelo estudo, anteriormente citado, de

Nodine, Locher e Krupinski (1993) envolvendo não a representação mas a

observação de imagens por parte tanto de indivíduos familiarizados com

representações artísticas como de indivíduos não familiarizados.

Quanto ao terceiro momento, através da conjugação da aparelhagem óptica

já usada antes com sensores de movimento ligados à mão, foi possível não só

comparar, de forma simultânea, o movimento dos olhos e da mão durante a

realização de um retrato de doze minutos (fig. 18) mas também registar os

diferentes movimentos da mão responsáveis, directa ou indirectamente, pelo

desenho feito sobre a folha de papel (fig. 19).

1
fMRI é a sigla de functional magnetic resonance imaging, uma técnica que, à semelhança da

tomografia por emissão de positrões (TEP) também
usada frequentemente neste tipo de investigação,

mede as variações no fluxo sanguíneo às diferentes áreas do cérebro, registando assim visualmente

aquelas que num dado momento sofrem um aumento de actividade.
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Embora estudos como estes estejam ainda no seu início,1 uma das

consequências mais importantes do conhecimento já obtido acerca do modo como

os olhos humanos escrutinam tanto o seu campo visual como uma dada superfície

de representação foi a confirmação de que as áreas centrais são, tendencialmente, as

mais exploradas, isto é, aquelas que são vistas de forma mais atenta e especializada.

De facto, devido à relação directa entre o padrão de movimentos oculares e a

estrutura neuro-físiológica da retina humana, o centro do campo visual e, portanto,

as áreas centrais das imagens tendem a concentrar a maior densidade de fixações e

de percursos dos movimentos de sacão e de microsacão. Se no caso das imagens e,

em particular das pinturas, tal depende não apenas dos factores biológicos da visão

mas também, de forma directa, da sua organização compositiva, a verdade é que

esta, na longa história da nossa cultura de imagens, parece vir ao encontro deste

modelo. Talvez porque, como é fácil de compreender, cada autor é

simultaneamente observador e, correlativamente, os factores perceptivos em jogo

no acto de organizar visualmente uma superfície não são, em termos genéricos,

profundamente distintos dos de observar, contemplar ou enfrentar visualmente essa

mesma superfície.

Em conclusão, o modo como os nossos olhos enfrentam o mundo visual

revela uma atitude activa de escrutínio e exploração da informação visual.

Subjacente a ela estão factores de complexidade, conteúdo, contexto e dinamismo

relacionados com os objectos e imagens observadas; mas também, de forma

fundamental, factores cognitivos como atenção, interesse pessoal, conhecimento

prévio, cultura, etc, que caracterizam o sujeito observador. Desta forma, os olhos,

através da sua contínua movimentação
- a tal caça desenfreada, de que falava

Hogarth
- não só participam activamente na construção da nossa percepção visual

mas, igualmente, nos níveis mais complexos da consciência e do pensamento que

envolve a nossa relação com esse mundo.

1
Por exemplo, as investigações do Welcome Trust Sei-Art Project anteriormente referidas podem

ser acompanhadas em http://www.physiol.ox.ac.uk/~rcm/pem.
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IV. MATERIAL VISUAL

A A A A A A A

Fig.1

Fig. 2
- Visão central e visão periférica

(William Hogarth, The Analysis ofBeauty, 1754, fig. 14)
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Fig. 3
- Visão nítida e visão desfocada(visão central e visão periférica)

(Roger de Piles, Cours de Peinturepar Principes, 1708)

Fig. 4
- Leonardo da Vinci, projecção óptica no olho humano

(MS. CA, foi. 84 v ; 245 r [Richter, 1883: n.° 51 (I: 31)])
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Fig. 5
- Simulação das visões central (círculo menor), para-central (círculo maior) e

periférica (área circundante) (Ocean e Tchalenko, 1999)

Fig. 6 -Rembrandt, PalasAteneia
ouAlexandre, c. 1660-1. Óleo s/ tela, 118x91 cm.

Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian.
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Fig. 7 - As cinco áreas de maior concentração da atenção visual (a) a partir do registo dos 1 0 primeiros
movimentos oculares realizados por diversos indivíduos (b) na observação da pintura de Édouard Manet,

Olímpia (óleo s/tela, 130.5 x 190 cm. Paris, Musée d'Orsay), de 1863.

(Moinar, 1981; cit. por Solso, 1994: 153-4)
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Fig. 8
-

Registo dos movimentos oculares realizados por dois grupos de estudantes de belas artes na

observação da pintura de Rembrandt, Lição de Anatomia do Professor Tulp (óleo s/ tela, 162.5 x 216.5 cm.

Paris, Musée d'Orsay), de 1632. Ao primeiro grupo era pedida uma observação concentrada nas

características estéticas (A) e ao segundo nas características de significado(B).

(Moinar, 1981; cit. por Solso, 1994: 152)
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Fig. 9
-

Registo dos pontos de fixação e do movimento dos olhos na observação de um rosto

(Yarbus, 1967; cit. por Hubel, 1988: 80)

Fig. 10
-

Registo dos pontos de fixação e do movimento dos olhos na observação do busto de

Nefertiti (Yarbus, 1967; cit. por Solso, 1994: 137)
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Fig. 1 1 -

Registo dos movimentos oculares efectuados pelos mesmos indivíduos a partir da

imagem situada no canto superior esquerdo em observações com diferentes propósitos

(Yarbus, 1967; cit. por Solso, 1994: 138)
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Fig. 12
-

Registo sequencial das fixações e movimentos oculares na observação de uma

figura adaptada da gravura Velho calculador, de Paul Klee (água-forte sobre cobre, 29.9 x

23.7 cm. Hanôver, Sprengel Museum), datada de 1929. (Noton e Stark, 1971: 34)

Fig. 13 -

Georges Seurat, Modelos, 1888. Óleo s/ tela, 39,4x 48,7 cm. Suíça, col.

Berggruen
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Unbalanced (Altered) Balanced (Original)

Trained

Viewers

Untrained

Viewers

Fig. 14
-

Registo da sequência de fixações e movimentos oculares na observação da versão original
da pinturaModelos de Georges Seurat (à direita) e de uma versão simplificada (à esquerda),

por um grupo de observadores familiarizados com representações artísticas (em cima)
e um grupo de observadores não familiarizados (em baixo).

(Nodine, Locher e Kuprinski, 1993; cit. por Solso, 1994: 14)

ttm. in s«conds 49.00

bmein seccnds 50 100

Fig. 15 -

Registo da fixação alternada dos olhos do artista
no modelo e na superfície de desenho.

(Ocean e Tchalenko, 1999)

37



Start of portrait: drawing right eye

Mid stage 2: drawing lips

.

Time (scconds)

■ LaakaMOtaaan

Fig. 16 -

Registo dos ritmos de fixação alternada dos olhos do artista no modelo e na superfície de
desenho em três momentos da realização de um retrato. (Ocean e Tchalenko, 1999)

Fig. 17 -

Registo comparativo das áreas cerebrais activas de um artista (em cima) e de um

indivíduo não artista (em baixo) no acto de copiar imagens geométricas de rostos (Ocean e

Tchalenko, 1999)
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Fig. 18 -

Registo da fixação alternada dos olhos do artista no modelo e na superfície de desenho

(em baixo) e dos movimentos da sua mão (em cima), durante a realização de um retrato de doze

minutos. (Ocean e Tchalenko, 1999)

''

y

■ pendi off papei

■ penal on or near paper

Fig 19 - Registo dos movimentos da mão durante
a realização de um retrato de doze minutos.

(Ocean e Tchalenko, 1999)
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Introdução e objectivos

A disciplina de Forma Visual tem como objectivos fundamentais:

a) estudar os elementos, factores e processos integrantes da percepção e da

representação visual e plástica;

b) estimular e aprofundar as capacidades críticas e independentes de

reflexão, raciocínio e investigação nos campos da linguagem e da

organização visual e plástica, fornecendo uma base teórico-prática
alargada e instrumentos e metodologias de abordagem e análise do objecto
visual, em diferentes domínios da sua afirmação.

Pretende-se deste modo que a disciplina sirva de base concreta aos alunos

para a análise e compreensão, quer de obras já consagradas do universo das Artes

Plásticas e do Design, quer de obras integrantes de novas correntes artísticas ou

objectuais, ou ainda de obras da sua própria autoria. De forma complementar,

pretende-se que abra perspectivas técnicas e científicas ao exercício da docência na

área das artes visuais.

Conteúdos

PARTE I: Princípios e fundamentos da percepção

1. Luz

1.1. Natureza, propriedades e comportamento da luz;

1.2. Radiação visível e espectro electromagnético;

1.3. Difusão de Rayleigh e perspectiva atmosférica.

2. Sistema visual

2.1. Estrutura(s) do sistema visual: do olho ao córtex;

2.2. Sistemas de recepção e condução da informação visual;

2.3. O cérebro e o processo de construção visual.

3. Apreensão visual

3.1. Papel dos movimentos oculares;

3.2. Campo visual e processos de selecção e atenção.

4. Visão cromática

4. 1 . Formação da visão cromática;

4.2. Dimensões da cor e misturas cromáticas.

5. Estádios da percepção visual

5.1. Estádio 1: percepção de características elementares;

5.2. Estádio 2: organização perceptiva (forma e objectos);

5.3. Estádio 3: reconhecimento e identificação.
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6. Percepção do Espaço
6.1. Indicadores de volume e profundidade: variáveis organísmicas;
6.2. Indicadores de volume e profundidade: variáveis de estímulo.

'

7. Percepção do Movimento

7. 1 . Percepção do movimento real e do movimento aparente;
7.2. Efeitos de movimento aparente e suas consequências.

8. Percepção, representação e conhecimento

8.1. Imagem, cópia e representação: o contributo de E. H. Gombrich;
8.2. Os desafios da percepção na era digital.

PARTE II: Princípios e fundamentos da representação

1. Estudos de Cor

1.1. Ciência e Cor I: Newton, Goethe e Turner;
1.2. Ciência e cor II: Chevreul, os Impressionistas e Seurat;
1.3. Cor e música: relações e escalas cromático-musicais;
1.4. Johannes Itten e a Bauhaus.

2. Estudos de Espaço
2.1. Representação do espaço: factores fundamentais;
2.2. A invenção da Perspectiva: o espaço científico, homogéneo e infinito;
2.3. Perspectiva e luz: a erosão e/ou dissolução da forma;
2.4. Espaço aberto e espaço cenográfíco: jardins, mapas e landart.

3. Estudos deMovimento e Tempo
2. 1 . Representação do movimento: factores fundamentais;
3.2. Movimento e forma escultórica: desordem e metamorfose;
3.3. Movimento e tempo I: a fotografia, Muybridgee as transformações na

representação plástica (Boccioni e ofuturismo).
3.4. Movimento e tempo II: Duchamp e a arte cinética.

Metodologia

O programa da disciplina divide-se em duas partes.

A primeira constitui uma introdução ao conhecimento teórico de índole

científico, de um ponto de vista o mais actualizado possível, nos vários domínios

fundamentais à compreensão da nossa visão e percepção visual e suas

consequências na representação visual.
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A segunda enfrenta as questões específicas da representação, definidas em três

áreas de estudos, diferentes mas complementares entre si: cor, espaço,

movimento/tempo. Para cada uma delas, as aulas apresentam-se estruturadas em

módulos temáticos e visam, partindo da apresentação visual de um objecto,
objectos, ou famílias de objectos (escolhidos independentemente da sua origem e

natureza, enquadramento histórico e afirmação estética), propor um estudo teórico-

prático assente na investigação e análise da sua linguagem e organização visuais.

Este estudo compreensivo das relações afirmadas visualmente pelos objectos (quer
de uma forma explícita ou implícita) visará também propor, esclarecer, identificar e

investigar as relações que, por isso mesmo, eles criam e estabelecem com outros

objectos com os quais se familiarizam ou se diferenciam, independentemente de

contextos, categorias e fronteiras tradicionalmente definidas por outros domínios do

pensamento.

Pretende-se, assim, a criação e desenvolvimento de uma capacidade de

reflexão e análise autónoma e, simultaneamente, complementar dos níveis estético,

histórico, sociológico, etc.

Este processo culminará com a apresentação, no final do ano, de um trabalho

individual de análise teórico-prática, segundo uma das quatro áreas fundamentais

do programa de estudos, incidindo numa ou mais obras com que o aluno possa ter

um contacto directo.

Bibliografia

A bibliografia encontra-se dividida em Bibliografia Geral e Bibliografia

Específica, sendo a primeira constituída por obras cujo conteúdo abarca ou envolve

um número significativo de matérias ou tópicos do programa e a segunda por

aquelas cujo âmbito ou interesse se restringe a um domínio determinado. Esta

última será alargada nos sumários desenvolvidos de cada aula. As obras disponíveis

na biblioteca da faculdade apresentam, à esquerda, a respectiva referência de

catalogação.

Bibliografia Geral

ARNHEIM, Rudolf

[ET 3/12] Arte and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye, 2a ed.,

Berkeley e Los Angeles, University ofCalifórnia Press, 1974.

ARNHEIM, Rudolf

[ET 3/22] Visual Thinking, Berkeley e Los Angeles, University of Califórnia Press,

1969.
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AUMONT, Jacques,

Vlmage, Paris, Nathan, 1990 [trad. ing. The Image, Londres, British Film

Institute, 1997].

BARLOW, H., BLAKEMORE, C. e WESTON-SMITH, M. (orgs.),
Images and Understanding. Thoughts About Images: Ideas About

Understanding, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

BERGER, René,

[P 2/6] Découverte de la peinture, Lausanne, Editions des Fauconnières, 1958.

BLOOMER, Carolynn M.,

Principies ofVisual Perception, 2a ed., Londres, The Herbert Press, 1990.

BRUCE, Vicki e GREEN, Patrick R.,

[ET 2/43] Visual Perception. Phisiology, Psychology and Ecology, Londres -Hillsdale,
Lawrence Erlbaum Associates, 1987.

BRYSON, Norman, ANN HOLLY, Michael e MOXEY, Keith (orgs.),

[ET 10/23] Visual Theory. Painting and Interpretation, Cambridge, Polity Press, 1991.

GIBSON, James J.,

[ET 1 1/2] The Senses Considered as Perceptual Systems, Boston, Houghton Mifflin

(reed. Westport (Conn.), Greenwood Press, 1983.

GIFFORD, Don,

[H 9/50] The Farther Shore. A Natural History ofPerception, 1 798-1984, Nova York,

Vintage Books, 1991.

GLEITMAN, Henry,

Psicologia, "Manuais Universitários", Lisboa, Fundação Calouste

Gulbenkian, 1993.

GOMBRICH, E. H.,

[ET 2/14] Art and Illusion. A Study in the Psychology ofPictorial Representation, 5a

ed., Londres, Phaidon Press, 1994.

GOMBRICH, E. H.,

[ET 9/16] The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial

Representation, 2a ed., Londres, Phaidon Press, 1986.

GOMBRICH, E. H,

[ET 4/17] The Sense ofOrder. A Study in the Psychology ofDecorative Art, Londres,

Phaidon Press, 1979.

GOMBRICH, E., HOCHBERG, J. e BLACK, M.,

[ET 10/10] Art, Perception and Reality, Baltimore, John Hopkins University Press,

1972.
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GREGORY, Richard L.,

[ET 10/31] Eye and Brain. The Psychology ofSeeing, 5a ed., Oxford, Oxford University
Press, 1998.

GREGORY, Richard L. et ai.,

[ET 10/28] The Artful Eye, Oxford, Oxford University Press, 1995.

GREGORY, Richard L. e GOMBRICH, E. H. (orgs.),
Illusion in Nature andArt, Londres, Duckworth, 1973.

HOCHBERG, Julian E.,

[D 1/2] Perception, 2a ed., Englewood Cliffs (N. J.), Prentice-Hall, 1978.

HOFFMAN, Donald D.,
Visual Intelligence. How We Creat What We See, Nova York, W. W. Norton,
1998.

MERLEAU-PONTY, Maurice,

[ET 9/39] Phénoménologie de laperception, Paris, Gallimard, 1945 [reed. 1996].

ROCK, Irvin,

Perception, Nova York, Scientific American Library, 1984.

ROCK, Irvin (org.),

[ET 2/42] The Perceptual World. Readings from Scientific American, Nova York, W.

H. Freeman, 1990.

SOLSO, Robert L.,

Cognition and VisualArts, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1994.

VILLAFÃNE, Justo,
Introducción a la teoria de la imagen, "Médios", 2a ed., Madrid, Pirâmide,

1986.

WOLLHEIM, Richard,

[ET 6/25] OnArt and theMind, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1974.

WOLLHEIM, Richard,

Painting as anArt, Londres, Thames and Hudson, 1987.

Bibliografia Específica

Parte I (Luz, Sistema Visual, Apreensão visual e Visão cromática)

AAW,

Scientific American: Mind andBrain, 267, Set. 1992.
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AAW,

Science et Vie Hors-Serie: Le Cerveau et l 'Intelligence, 177, Dez. 1991.

[252] BAXANDALL, Michael,
«Fixation and Distraction: The Nail in Braque's Violin and Pitcher (1910)»,
in John Onians (org.), Sight & Insight. Essays on Art and Culture in Honour

ofE.H. Gombrich at 85, Londres, Phaidon Press, 1994, pp. 399-415.

BRILL, Thomas

[RS 2/21] Light: Its Interaction with Art & Antiquities, Nova York, Plenum Press
1980.

BULLIER, Jean, SALIN, Paul e GIRARD, Pascal,
«Le cerveau en temps réel», La Recherche, XXIII, 246, Setembro 1992 pp

974-981.

DAMÁSIO, António R„
[H 13/19] O Erro de Descartes. Emoção, Razão e Cérebro Humano, Lisboa, Europa-

América, 1995.

CHANGEAUX, Jean-Pierre,
«Art and Neuroscience», Leonardo, 27, 3, 1994, pp. 189-201.

FEIN, Alan e SZUTS, Ete Z„

Photoreceptors. Their role in vision, Cambridge, Cambridge University
Press, 1982.

GLICKSTEIN, Mitchell,
«The Discovery ofVisual Córtex», ScientificAmerican, 259, Setembro 1988,

pp. 84-91.

HICKETHIER, Alfred,

[RS 1/4] Le cube des couleurs, Paris, Dessain & Tolra, 1973.

HUBEL, David H.,

[ET 4/12] Eye, Brain and Vision, Nova York, Scientific American Library, 1988.

KOSSLYN, Stephan Michael,

Image andMind, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1980.

KORETZ, Jane F. e HANDELMAN, George H.,
«How the Human Eye Focuses», Scientific American, 259, 1, Julho 1988, pp.
64-71.

KUPPERS, Harald,

[RS 2/2] La couleur. Origine, méthodologie, application, [Fribourg], Office du Livre,

1975.

LOGOTHETIS, Nikos K.,

«Vision: a Window on Consciousness», Scientific American, 281, 5,

Novembro 1999, pp. 44-51.
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MARR, David,

Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and

Processing ofVisual Information, São Francisco, Freeman, 1982.

MARX, Ellen,

[RS 1/2-3] Les contrastes de la couleur, Paris, Dessain & Tolra, 1972.

MILNER, A. David e GOODALE, Melvyn A.,
The Visual Brain inAction, Oxford, Oxford University Press, 1996.

MINNAERT, M.,

The Nature ofLight and Color in the OpenAir, Nova York, Dover, 1954.

MOLNAR, François,
«A Science of Vision for Visual Art», Leonardo, vol. 30, 3, 1997, pp. 225-

32.

NEISSER, Ulric,

«The Process of Vision», Scientific American, 219, 3, Setembro 1968, pp.
140-7.

NOTON, David e STARK, Lawrence,

«Eye Movements and Visual Perception», Scientific American, 224, Jun.

1971, pp. 34-43.

SACKS, Oliver,

[ET 7/55] Um Antropólogo em Marte. Sete Histórias Paradoxais, "Antropos", Lisboa,

Relógio d'Água, 1996.

SOUSA Manuela Correia de,

[ET 4/3] A Cor e a Profundidade de Campo. Notas complementares da lição sobre o

mesmo tema, Lisboa, ed. autora, 1983.

VIGOUROUX, Roger

[ET 7/52] Lafabrique du beau, Paris, Odile Jacob, 1992.

ZEKI, Sémir,

A Vision ofthe Brain, Cambridge (Mass.), Blackwell, 1993.

«La construction des images par le cerveau», La Recherche, XXI, 222, Junho

1990, pp. 712-21.

Parte I (Estádios da percepção visual, Percepção do Espaço, Percepção do

Movimento)

ARNHEIM, Rudolf,

«Objective Percepts, Objective Values», in RudolfArnheim,
New Essays on

the Psychology of Art, Berkeley e Los Angeles, University of Califórnia

Press, 1986, pp. 297-326.
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ARNHEIM, Rudolf,

«On the Nature of Photography», in Rudolf Arnheim, New Essays on the

Psychology ofArt, Berkeley e Los Angeles, University of Califórnia Press,
1986, pp. 102-14.

ARNHEIM, Rudolf,

Para uma psicologia da arte & Arte e entropia, "Saber Mais", Lisboa,

DinalivTO, 1997.

ATTNEAVE, Fred,

«Multistability in Perception», Scientific American, 255, Dez. 1971, pp.63-
71.

COSTA, A. e BRUSATIN, Manlio

[R 9/25] «Visão», in AAW, Enciclopédia Einaudi, vol.25, Criatividade-Visão,

Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992, pp. 242-73.

DONDIS, D. A.,

[D 2/30] La sintaxis de la imagen: introducción ai alfabeto visual, Barcelona,

Gustavo Gili, 1976.

EHRENZWEIG, Anton,

[ET 5/13] The Hidden Order ofArt. A Study in the Psychology ofArtistic Imagination,

Londres, Weidenfeld, 1993.

GARDNER, Howard,

[ET 4/14] Art, Mind and Brain. A cognitive approach to creativity, Nova York, Basic

Books, 1982.

GOMBRICH, E. H.,

[ET 9/15] «Illusion and Visual Deadlock», in E. H. Gombrich,Meditations on a Hobby

Horse. And Other Essays on the Theory ofArt, 4a ed., Londres, Phaidon

Press, 1994, pp. 151-9.

HERSHENSON, Maurice,

Visual Space Perception: A Primer, Cambridge (Mass.), The MIT Press,

1999.

HOFFMAN, Donald D.,

«The Interpretation ofVisual Illusions», ScientificAmerican, 248,
Jun. 1983,

pp. 137-44.

HOGG, J. et ai,

[D 2/ 16] Psicologiay artes visuales, Barcelona, Gustavo Gili,
1 975 .

KEPES, Gyorgy (org.),

[P 2/2] Education ofvision, Londres, Studio Vista, 1965.

KEPES, Gyorgy (org.),

[P 2/5] Module, Symmetrie, Proportion, Londres, Studio Vista,
1966.
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MARCOLLI, Attilio,

[D 8/5-6] Teoria dei campo, 2 vols., Firenze, Sansoni, 1978.

MITCHELL, William J.,
«When is Seeing Believing ?», Scientific American, 270, 2, Fev. 1994 pp

44-9.

MITCHELL, William J.,

[ET 10/32] The Reconfigurated Eye: Visual Thruth in the Post-Photograph Era,

Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1994.

SAUSMAREZ, Maurice,

[D 7/10] Desenho básico: as dinâmicas daforma visual, Lisboa, Presença, 1979.

Parte II (Estudos de Cor)

BRUSATIN, Manlio

[R 9/25] «Cor», in AAW, Enciclopédia Einaudi, vol.25, Criatividade-Visão, Lisboa,

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992, pp. 274-97.

BRUSATIN, Manlio,

[RS 2/16] Historia de los Colores, "Estética 1 1", Barcelona, Paidos, 1987.

GAGE, John,

[561] Colour and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction,

Londres, Thames and Hudson, 1993.

GAGE, John,

Colour and Meaning. Art, Science and Symbolism, Londres, Thames and

Hudson, 1999.

GERRITSEN, Frans,

Présence de la couleur, Paris, Dessain & Tolra.

GOETHE, J.W.,

[ET 8/4] Traité des couleurs, Paris, Centre Tríades, 1986.

GORE, Frederick,

[P 2/43] Painting: some basicprincipies, Londres, Studio Vista, 1965.

ITTEN, Johannes,

[RS 2/1] Art de la couleur, Paris, Dessain & Tolra, 1974.

KANDINSKY, Wassily,

[ET 2/24] Do Espiritual na Arte, 2a ed., "Nova Enciclopédia 18", Lisboa, D.Quixote,

1991.
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KEMP, Martin,

[ET 4/13] The Science ofArt: Optical Themes in Western Art from Brunnelleschi to
Seurat, New Haven & Londres, Yale University Press, 1990.

PASTOUREAU, Michel,
[RS 2/17] Dicionário das Cores do Nosso Tempo. Simbólica e Sociedade, "Imprensa

Universitária 101", Lisboa, Estampa, 1993.

WITTGENSTEIN, Ludwig,
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Lisboa, Edições 70, [1987].

Parte II (Estudos de Espaço)

ARNHEIM, Rudolf
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BAXANDALL, Michael,
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DAMISCH, Hubert,
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GHYKA, Matila,
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GORE, Frederick,
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KEMP, Martin,
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Edições 70, [1993].
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1970.
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WHITE, John,

[AM 22/5] The Birth and Rebirth ofPictorial Space, 3a ed., Londres, Faber & Faber,
1987 [trad. esp., Nacimiento y renacimiento dei espado pictórico Madrid
Alianza, 1994].

Parte II (Estudos de Movimento e Tempo)

ARNHEIM, Rudolf

[AV 10/46] A Arte do Cinema, "Arte e Comunicação 43", Lisboa, Edições 70, [1989].

ARNHEIM, Rudolf
«A Stricture on Space and Time», in Rudolf Arnheim, New Essays on the

Psychology ofArt, Berkeley e Los Angeles, University of Califórnia Press
1986, pp. 78-89.

BAUDSON, Michel (org.),
[ET 4/16] L 'art et le temps. Regarás sur la quatriéme dimension, Paris, Albin Michel

1985.

FRANCASTEL, Pierre,

[ET 7/31] Arte, Visão e Imaginação, "Arte & Comunicação 37", Lisboa, Edições 70

[1987]

GLEICK, James,

[C 3/45] Caos. A construção de uma nova ciência, "Ciência Aberta 38", Lisboa,
Gradiva, 1989.

KEPES, Gyorgy (org.),
[P 2/3] The Nature andArt ofMotion, Londres, Studio Vista, 1965.

PANOFSKY, Erwin,

«Style and Médium in the Motion Pictures», in Irving Lavin (org.), Erwin

Panofsky: Three Essays on Style, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1997,
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POPPER, Frank,

[AM 2/17] Origins andDevelopment ofKineticArt, Londres, Studio Vista, 1968.

Avaliação

Pelas condições do seu funcionamento (relação entre o número de alunos

inscritos e a existência de um único docente), a avaliação na disciplina de Forma

Visual assenta fundamentalmente na avaliação periódica (duas provas escritas) e na

avaliação final (trabalho de investigação), sendo os aspectos relativos à avaliação
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contínua, como assiduidade e nível de participação nas aulas, entendidos como

informação complementar à elaboração da classificação final.

Avaliação periódica

1 . A avaliação periódica é constituída por duas provas escritas (testes) de carácter

obrigatório para todos os alunos.

2. As provas escritas são, imperativamente, realizados pelos alunos nas turmas em

que estão inscritos, sabendo que:

a) A inscrição nas turmas é obrigatória para todos os alunos matriculados na

disciplina e poderá ser efectuada junto do docente até ao último dia de

aulas do primeiro período;

b) Até ao último dia de aulas do primeiro período, e apenas até essa data,

poderão, por troca com outro aluno, efectuar uma mudança justificada de

turma.

3. Aos alunos ao abrigo dos estatutos internos especiais serão aplicadas as regras
aí definidas.

Avaliação final

1 . Só poderão ser admitidos à avaliação final os alunos que:

a) estejam regularmente matriculados e inscritos na disciplina;

b) tenham realizado as duas provas escritas (avaliação periódica) e obtido um

resultado igual ou superior a 8 (oito) valores, como média aritmética das

duas provas;

c) tenham entregue, na data fixada, uma proposta de trabalho final que cumpra

os objectivos e os requisitos definidos.

2. A avaliação final é obrigatória para todos os alunos a ela admitidos e consiste:

a) na discussão pública do trabalho final de investigação, entregue nas datas

fixadas;

a) na realização de uma prova oral complementar para os alunos cuja média de

admissão se situa entre os oito valores e os onze valores e meio e apenas

quando, em virtude da apreciação do trabalho final, o júri assim o entenda.

3. A realização de avaliação final em época diferente da época normal (época de

recurso e época especial) processa-se de acordo com as regras definidas pelo

Regulamento Pedagógico da Faculdade, à excepção das situações abrangidas

pela regulamentação estabelecida no ponto seguinte.

4. Aos alunos admitidos à avaliação final no ano lectivo anterior que não hajam

comparecido à avaliação final nas respectivas épocas normal, de recurso ou

especial, ou, tendo comparecido, delas hajam desistido, é possibilitada no

presente ano lectivo, mediante comunicação obrigatória do aluno e
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concordância do docente da disciplina, a dispensa da avaliação periódica,
sabendo que:

a) Os alunos nesta situação que desejem usufruir desta regalia deverão declará-
lo perante o docente da disciplina até ao final do primeiro período;

b) a fruição desta regalia implica a comparência obrigatória no presente ano

lectivo à avaliação final na época normal.

Trabalhos finais

1. O trabalho final de investigação é obrigatoriamente de realização individual e

deverá ser antecedido pela elaboração e entrega de uma proposta desenvolvida

que o defina e explicite, de acordo com formulário a publicar pela disciplina.

2. A proposta de trabalho deve ser entregue por cada aluno até ao dia 6 de Março
de 2001 - data após a qual nenhuma proposta será aceite.

3. Após esta data será afixada uma lista onde constarão os nomes dos alunos cujas

propostas de trabalho sejam eventualmente incompletas ou desadequadas face

aos requisitos definidos. Durante os 15 dias posteriores à publicação desta lista

devem os alunos em causa contactar o professor da cadeira para regularizarem
as suas propostas. Caso não o façam, as suas propostas são consideradas não

aceites.

4. A entrega dos trabalhos deve ser feita até:

a) 11 de Junho de 2001, para os alunos que fazem avaliação final na época

normal;

b) 31 de Agosto de 2001, para os alunos que fazem avaliação final na época
de recurso;

c) 20 de Novembro de 2001, para os alunos que fazem avaliação final na

época especial.

5. Para um conhecimento pormenorizado dos objectivos, condições gerais e áreas

de investigação do trabalho final de Forma Visual, bem como para os diversos

aspectos da sua estruturação, apresentação e redacção deverá ser consultado o

documento Normas e Critérios Metodológicos: Trabalhos finais (2000-2001),

publicado em anexo.

Atendimento Pedagógico

Ao longo do ano lectivo haverá semanalmente um período de atendimento e

assistência aos alunos, que decorrerá no gabinete da disciplina (sala 4.27):

a) até ao final do primeiro período: às terças-feiras, das 16 às 1 8 horas;
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b) a partir do início do segundo período: às segundas-feiras das 16 às 17 horas

e às terças-feiras, das 16 às 18 horas.

Calendário Geral

Ia Frequência
Decorrerá no período de 25 de Janeiro a 7 de Fevereiro, em data a determinar pelo
Conselho Pedagógico.

2a Frequência
Decorrerá no período de 1 1 a 29 de Junho, em data a determinar pelo Conselho

Pedagógico.

Trabalho Final

• Data limite de entrega da proposta: 6 de Março de 2001
• Data limite de entrega do trabalho (época normal): 1 1 de Junho de 2001

• Data limite de entrega do trabalho (época de recurso): 31 de Agosto de 2001
• Data limite de entrega do trabalho (época especial): 20 de Novembro de 2001
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