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EMENTA (Unidade Didática)  

 
 Estudos introdutórios sobre percepção visual e sonora, composição e organização 

espacial. 
 

 
 

PROGRAMA 

 

 Elucidação de conceitos: O que é percepção? O que é forma? 

 A percepção humana, definida a partir de aspectos fisiológicos e culturais. 

 Diferenciação e valores: Forma espacial e Forma plana 

 O Som como forma 

 A forma como conhecimento e ação construtiva e a forma como estruturação poética.  

 Percepção estética da forma. A forma como criação imaginária simbólica. 

 Representação e espaço: bidimensionalidade e tridimensionalidade 

 Ambiguidades da percepção e efeitos ilusórios na representação espacial 

 Psicologia da forma: gestalt. Percepção de conjuntos espaciais ordenados. 

 As formas e as linguagens na história: estudos de caso. 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 
Iniciar o aluno na teoria e prática da percepção visual, sonora e espacial, base para a 
compreensão das linguagens na história. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

O aluno deverá ser capaz de: 

 Conceituar forma. 

 Exercitar a percepção visual, auditiva e espacial da forma. 

 Reconhecer conceitos formais que serão utilizados na composição dos projetos visuais. 

 Realizar exercícios de análise formal. 

 Realizar atividades práticas de composição visual nos âmbitos bidimensional e 
tridimensional. 

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante leituras, debates e aulas expositivo-dialogadas quando 
serão estudados os conteúdos curriculares teóricos, bem como por meio do desenvolvimento de 
atividades práticas e criativas que envolvam a síntese reflexiva sobre o conteúdo da disciplina. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 Resenhas de textos indicados para leitura. 

 Produtos práticos resultantes das atividades criativas a serem desenvolvidas durante as 
aulas. 

 Exercícios de análise formal 

 Apresentação de um trabalho prático com base em roteiro definido em sala de aula. 
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