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Ao adquirir esta apostila você ajuda a manter o site: Desafios da sala de aula no ar. O site, contém 

centenas de atividades, conteúdos e links disponibilizados gratuitamente a professores e toda a 

comunidade em geral. Conta com mais de 40 milhões de visualizações em 467 postagens.  

Obrigada! 

EXEMPLOS DE PÁGINAS: 



 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DAS ARTES VISUAIS 

 
1. O PONTO 

 
Ele é o primeiro elemento importante para a produção artística. Todo artista usa 

o ponto na realização de suas obras, assim como a linha, a forma e a cor. Muitas vezes, 
não damos a devida importância a esses recursos, até percebermos o quanto são 
indispensáveis para que a obra produzida tenha um significado estético. Vamos estudar 
esses elementos um a um, começando pelo ponto. 

 
Quando citamos essa palavra “ponto”, você poderá pensar em um ponto final 

( . ) ou de interrogação ( ? ) ou de exclamação  ( ! ) que fazem parte da pontuação na 
escrita. Ou você ainda pensará em um ponto de ônibus, em um ponto de chegada ou 
de partida, em um ponto de encontro... Esses pontos, que determinam um lugar, 
também são significativos. 

 
Mas, vamos pensar no ponto ou nos pontos que usamos para realizar um 

desenho, uma pintura, enfim uma composição artística. 
 
Os pontos na composição artística não têm dimensões definidas, pois se 

apresentam de diferentes formas. Eles podem ser redondos, ovais, quadrados, 
pequenos ou grandes. Se você usar esses recursos, conseguirá efeitos interessantes 
na sua produção artística. Sendo assim, podemos afirmar que um simples toque da 
ponta do lápis no papel forma um ponto, que pode, como falamos, variar de forma e de 
tamanho. 

 
Então, chamamos de ponto gráfico aquele em que sua forma e dimensão são 

definidas pelo artista. 
 
Existe ainda o ponto geométrico que não tem definição, ele é usado na 

Geometria para determinar um lugar no plano ou no espaço. 
 

 
 

  

Ponto Geométrico Ponto gráfico Ponto físico 
 
 

 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-HIHE5H9e3Js/TmEueE5GnfI/AAAAAAAAAJQ/kDh5BijueK0/s1600/ponto+geometrico.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-dDw42mNd-t4/TmEuj7mly5I/AAAAAAAAAJU/GIY6G00NOmI/s1600/ponto+grafico.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-D5764kWil58/TmEurb_B_JI/AAAAAAAAAJY/H55k4xwm8lM/s1600/ponto+fisico.jpg


 

Quanto mais próximos ou maiores os pontos, mais escuro fica a parte da 
imagem, quanto mais distantes ou menores os pontos, mais claro aparece a 
imagem.  Observe: 
 

 

 

 
 
Veja mais sobre o ponto, no link: 
 
O Ponto: https://www.youtube.com/watch?v=laiQOMYx_Rw 
 
Diversas atividades sobre pontilhismo: 
Link: https://www.valeoclique.com.br/pontilhismo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=laiQOMYx_Rw
https://www.valeoclique.com.br/pontilhismo/


 

Atividade 1: 
 
Contorne os pontos e pinte o desenho: 

 
 

 
 
 
 



 

Atividade 2: 
 
Conecte os pontos conforme a sequência numérica: 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

Atividade 3: 

Transfira as figuras seguindo os pontos: 

 

 

Atividade 4: Pontilhismo 

Apesar de o fundamento básico ser simples, fazer criações com a técnica do 
pontilhismo demanda um conjunto de habilidades e muito conhecimento acerca da 
teoria das cores, já que as cores não se misturam. 



 

Confira abaixo os vídeos com o passo a passo da técnica do Pontilhismo: 

Assista ao vídeo no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZZk7mDzvTLE&feature=emb_lo
go 

Pinte a mandala com a técnica que você aprendeu: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZZk7mDzvTLE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZZk7mDzvTLE&feature=emb_logo


 

Atividade 2: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atividade 3: 

Pinte, usando sua criatividade: 

 

 
 

2. A FORMA 

Quando olhamos ao nosso redor, percebemos que todas as coisas têm uma 

forma, e as formas dos objetos, muitas vezes, estão ligadas a sua função. Observe uma 

cadeira. Se a função dela é nos acomodar sentados, ela não poderia ser diferente, o 

que muda é o “design”, ou seja o desenho dela. E isso já originou uma profissão, pois 

existem pessoas que ganham a vida desenhando ou inventando formas diferentes para 

os objetos que já existem. Veja quantos estilos diferentes de cadeira você conhece ou 

já viu? 

 

 

 

 

 



 

3. A COR 

 

Você sabia que foram os gregos os primeiros a preocupar-se com o estudo das 
cores? Mas também sabemos que os homens pré-históricos já se preocupavam em 
colorir seus desenhos nas cavernas (pinturas rupestres) e, para isso, copiavam as 
cores da natureza. 

 

O mundo que nos cerca é colorido. Observe a natureza, a cor está em toda 
parte e de muitas formas: no mar, no céu, na terra, no sol, nas florestas, nos animais, 
nos pássaros e nas flores. Que linda é a natureza, tão colorida! Se você não pode, 
neste momento, olhar a natureza, observe as coisas que o cercam. Observe como a 
roupa das pessoas é colorida, os objetos de cozinha, os objetos de decoração, os meios 
de comunicação, as fotografias, a nossa escova de dente! Que bom que as coisas têm 
cor, pois isso torna a vida mais alegre, não é mesmo?  

 

Mas de onde vêm as cores?  
Só conseguimos enxergar as cores por causa da luz. 
Você sabia que sem a luz não veríamos nenhuma delas?  
 
A luz do sol, que percebemos como branca, é na verdade composta por sete 

cores: as cores do arco-íris, aquele que vemos no céu quando há sol e chuva ao mesmo 
tempo. Quando a luz do sol ilumina uma flor vermelha, significa que esta flor tem 
pigmentação vermelha. Isso quer dizer que a superfície dela absorve todas as outras 
cores da luz do sol, transforma-as em calor e reflete para os nossos olhos só a luz 
vermelha. Quer ver como isso é verdade? O preto absorve todas as sete cores e 
transforma-as em calor. Isso quer dizer que quando saímos com uma roupa preta em 
um dia de sol, sentimos muito calor! A cor branca reflete toda luz.  

 

 



 

Foi Isaac Newton (1642-1727), um cientista inglês, quem descobriu isso tudo, 
quando decompôs a luz do sol com um prisma de cristal. As cores nos causam 
sensações e podem influenciar nossas emoções, nosso organismo e até nosso humor. 
Muitos estudiosos pesquisaram como isso acontece. Não é difícil de perceber.  

 

O vermelho representa o fogo e o sangue, transmite dinamismo e sensação de 
violência e paixão; por outro lado, o azul representa o céu, a imensidão, a calma, a 
tranquilidade. É uma das cores mais escolhidas universalmente. Geralmente revela 
introversão e sensibilidade.  

 

7 – Cores frias 
 
As cores frias transmitem-nos calma, tranquilidade e tristeza, pois nos lembram água, 
mar vegetais, florestas. Têm o poder de afastar imagens e faze-las parecer menores. 
São elas: Verde, Azul e Roxo e todas as suas nuances. 
 

 
 

8 – Monocromia 

(Mono = Uma; Cromo = Cor; uma cor) 
 

http://1.bp.blogspot.com/-hZKghRmpHpc/TmaIyvDFChI/AAAAAAAAAWI/QZwXYe9A3oM/s1600/0+-+cor+07.jpg


 

 
Monocromia é a variação tonal 
das nuances e matizes de uma 

determinada cor. Nuanças ou 
matizes são graduações quase 

imperceptíveis de uma cor, 
aplicam-se a todas elas, pois dar-

lhes sobretons, como, por 
exemplo: vermelho + branco = 

cor-de-rosa ou vermelho + preto 
= bordô. 

 
 

 

Jogos de colorir:  
https://www.mona.com.br/?utm_source=footer&utm_medium=link&utm_campaign=ge
niol (ideal também para adultos) 
 
9 - Isocromia 
  
É a harmonia conseguida através de 
uma cor e seus matizes. 
 

 
 
 

10 - Policromia 
  
É a harmonia conseguida através de 
várias cores. 
 

 

Sugestão de vídeo sobre as cores: 
https://www.youtube.com/watch?v=Orx0ZETJvy8 

 

Jogos virtuais: Aventureca – 6º Ano - Jogo de plataforma e de mistura de cores. 
Jogo de plataforma em que o objetivo é atravessar o nível misturando e absorvendo as 
cores. 
Link: https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/aventureca?tag=6ano-artes 
 

 

Atividade 1: 

Observe a construção de uma imagem em perspectiva e complete os espaços que 

faltam: 

https://www.mona.com.br/?utm_source=footer&utm_medium=link&utm_campaign=geniol
https://www.mona.com.br/?utm_source=footer&utm_medium=link&utm_campaign=geniol
https://www.youtube.com/watch?v=Orx0ZETJvy8
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/aventureca?tag=6ano-artes
http://2.bp.blogspot.com/-QpEHF7RhUBk/TmaPL1nV-dI/AAAAAAAAAWM/GgHhT2S2VTY/s1600/0+-+cor+08.jpg


 

 

 

Atividade 2: 

A perspectiva é um recurso utilizado de diversas maneiras por diferentes artistas ao longo da 

história. Com base no texto e nos conhecimentos sobre perspectiva, discorra sobre o propósito 

e o sentido com que a perspectiva é empregada nas imagens a seguir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICAÇÃO – Atividade 2 

A Santa Ceia, pintura de Leonardo da Vinci, foi produzida durante o Renascimento 

Italiano. Nesse período, interessava aos artistas e à sociedade da época a representação de 

pessoas, objetos, paisagens e lugares de forma naturalista, ou seja, a imagem desenhada ou 

pintada deveria se assemelhar, em grande medida, com aquilo que o homem identificava como 

realidade. Para atingir esse objetivo, o artista deveria dar a ilusão de profundidade 

(tridimensionalidade) em suportes bidimensionais, sendo a perspectiva utilizada, nesse 

contexto, como uma técnica de representação oportuna. Na imagem, percebe-se que o artista 

utilizou a perspectiva por meio dos seguintes aspectos: efeitos ópticos expressos na diminuição 

aparente no tamanho dos objetos e na convergência das linhas paralelas à medida que se 

distanciam do observador – o que confere ilusão de profundidade à cena. Na Santa Ceia, e 

mesmo em outras obras mais antigas de Leonardo da Vinci, tem-se a sensação de olhar não 

para uma superfície plana, como a tela, mas através de uma janela que se abre para o interior 

do quadro. 

Na instalação Abyssal, a artista contemporânea Regina Silveira utiliza-se da 

perspectiva enquanto técnica de representação, mas, diferentemente da arte acadêmica, a 

artista não emprega a perspectiva com o intuito de copiar a realidade e sim de colocar em xeque 

a própria realidade ou suas representações visuais. A exatidão da técnica é burlada por meio 

de suas próprias regras. Leonardo da Vinci já havia colocado que, por meio da perspectiva, 

seria possível desenvolver “procedimentos geométricos aparentemente exatos” e gerar 

distorções que em quase nada se assemelhariam ao objeto observado, o que Leonardo da 

Vinci denominou de “aberrações marginais da perspectiva”. É na esteira de constatações, como 

as de Leonardo da Vinci, que Regina Silveira insere a sua pesquisa; ela subverte as finalidades 

atribuídas à perspectiva e promove a “desmontagem e embaralhamento dos códigos da 

representação visual voltada para o mundo visível”. Regina Silveira não pretende propor novas 

ilusões no espaço, mas evidencia que o que poderia ser tratado como uma representação fiel, 

necessária para uma aproximação com a tridimensionalidade do mundo concreto, é apenas 



 

mais um ponto de vista entre tantos outros que podem ser percebidos pelos nossos sentidos. 

Para Regina Silveira, a visibilidade é algo extremamente volúvel e subjetivo para ser entendido 

e transposto com exatidão, por meio de um único ponto de vista de um único sujeito. A artista 

desloca a posição perceptiva do espectador. O sujeito que se posicionava frente à obra, 

identificando e reproduzindo um ponto de vista perspéctico proposto pelo artista, agora, nas 

instalações de Regina Silveira, posiciona-se dentro da obra e esta, por sua vez, proporciona 

diversos posicionamentos e pontos de vista. Assim, já que o espectador pode se deslocar 

dentro da obra, consequentemente, sua percepção não pode mais ser encarada enquanto algo 

estanque, mas como um dado mutante, parcial e sujeito a distorções. Do mesmo modo, se a 

percepção não pode mais ser instaurada elegendo um único referencial com o verdadeiro, as 

tentativas de apreensão do que se percebe também apresentarão o mesmo caráter: mutante, 

parcial e débil. (Fonte: http://www.cops.uel.br/v2). 

 

Atividade 3: 

Com um lápis preto, reforce as linhas do desenho em perspectiva abaixo: 

 

 
 

4. FONTES CONSULTADAS 

 

http://artesatividades.blogspot.com/2017/04/o-ponto.html 

http://auladeartegetsemani.blogspot.com/2017/03/o-ponto-e-linha.html 

http://www.cops.uel.br/v2
http://artesatividades.blogspot.com/2017/04/o-ponto.html
http://auladeartegetsemani.blogspot.com/2017/03/o-ponto-e-linha.html


 

http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/linha.html 

http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/forma.html 

https://www.youtube.com/watch?v=E7EmAqPoOIo 

http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/textura.html 

https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/textura-grafica-e-

frottage/ 

http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/cor.html 

https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/ 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mod06/05__mov

imento.htm 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mod05/05__ilusa

o.htm 

https://medium.com/aela/a-perspectiva-nas-artes-visuais-76afe4114da1 

http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/linha.html 

 

http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/linha.html
http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/forma.html
https://www.youtube.com/watch?v=E7EmAqPoOIo
http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/textura.html
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/textura-grafica-e-frottage/
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/textura-grafica-e-frottage/
http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/cor.html
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fpointdaarte.webnode.com.br%2Fnews%2Fos-elementos-da-linguagem-visual1%2F
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mod06/05__movimento.htm
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mod06/05__movimento.htm
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mod05/05__ilusao.htm
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/elementos/mod05/05__ilusao.htm
https://medium.com/aela/a-perspectiva-nas-artes-visuais-76afe4114da1
http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/linha.html

