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Ferramenta analisada: Anamorph Me! 

Introdução 

 

Anamorfose palavra originária do grego significa: reformação, retroceder da 

forma, reversão da forma, formar novamente. Em síntese significa a possibilidade de 

modificar a forma original de algo por todos os ângulos e por todos os lados. A 

aplicabilidade do efeito anamórfico nas artes visuais possibilita o expectador a 

experimentar sensações visuais em que o observador se coloca sob uma nova 

perspectiva ou ponto de vista. Esta técnica foi muito utilizada em pinturas murais dos 

séculos XVI e XVII por artistas como Hans Holbein em Os embaixadores, Piero Della 

Francesca em Ressurreição entre outros tais obras apresentam ilusões de ótica devido ao 

método empregado. 

 

Descrição 

O software Anamorph Me! Consiste num software gratuito, uma ferramenta  

web 2.0, que pode ser empregada como recurso extra para aulas de artes e desenho 

geométrico.  

A ferramenta pode ler imagens nos formatos JPEG, BMP e realiza uma série de 

alterações anamórficas sobre as imagens incluindo espelho, espelho oblíquo cilíndricas 

e cônicas, além de transformações pontuais incluindo conceitos de translação e reflexão. 

Possibilidades Pedagógicas 

 

Trabalhar noções de perspectiva cônica, oblíqua cilíndrica e noções de ângulos. 

O professor pode propor aos alunos a criação de sua própria arte anamórfica 

usando imagens ou fotografias com elementos de seu cotidiano, e por meio das 

ferramentas disponíveis no software o aluno deverá colocá-la sob uma nova perspectiva 

visual sendo capaz de identificar as transformações.  

· Análise técnica/interface: O download do software é rápido, apresenta 

interface de fácil manipulação e  

· Pontos a Favor: Possibilidade de transformar imagens  



· Pontos contra: O software é executado somente em sistemas operacionais 

Microsoft Windows (95/98/NT/ME/2000/XP). E oferece apenas empregos de 

manipulação limitada de imagens, e recursos como mudança de cor, brilho, não é 

possível realizar. 

Considerações 

Em síntese Anamorph Me! É uma excelente ferramenta educacional da web 2.0 

e a aplicação de seus recursos 

Experiência prática 

Para dar início Menu File/Open. 

 

(Figura 1) Tela principal do Anamorph Me!   

Abrirá a caixa para localização da imagem que será trabalhada. 
 

(Figura 2) 



Em seguida abrirá uma tela com a imagem a ser trabalhada e a partir de então 

começará o processo artístico. 

 
(Figura 3) 

 

 
(Figura 4) 

Para a transformação escolhemos o efeito Conical mirror, em seguida 

escolhemos o ângulo de distorção. 



 
(Figura 5) 

 
 
 
 

 
 

(Figura 6) 
 

Após, a aplicação a imagem ganha um novo formato. A imagem sofre distorção. 



 
(Figura 7) 


