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SEMANA DE 27 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO 

 

 

AULA – 29 – Simetria 

 
Material 

MATERIAIS: 

 Folha de papel A4 branca, caderno de desenho ou papel sulfite; 

 Lápis de cor; 

 Canetinhas; 

 Lápis de escrever; 

 Borracha; 

 Apontador.  
 

Elementos da Linguagem Visual 
 

A FORMA 
Linguagem visual é todo tipo de comunicação que se dá através de imagens e 
símbolos. Os elementos visuais constituem a substância básica daquilo que vemos, 
são a matéria prima de toda informação visual. Entretanto, esses elementos 
isolados não representam nada, não têm significados preestabelecidos, nada 
definem antes de entrarem num contexto formal. De acordo com o estudo de vários 
autores, podem-se identificar como principais elementos visuais o ponto, a linha, a 
forma, a textura e a cor. O ponto é o primeiro elemento, importante para a 
produção artística. Todo artista usa o ponto na realização de suas obras; as linhas 
estão em toda parte: na natureza, na nossa sala de aula, na nossa casa e até mesmo 
no nosso corpo. Podemos perceber que a linha é obtida através de infinitos pontos. 
Ela pode ser considerada o “rastro” de um ponto, pois, quando se coloca um ponto 
em movimento, ele forma uma linha. 
Agora vamos conhecer mais um elemento visual: A FORMA! 
 
Vamos conhecer! 
Como as imagens são construídas? Como podemos formar imagens? 
Se prestarmos atenção a um desenho, veremos que nele há pontos, linhas, formas e 
tantos outros elementos, que são denominados ELEMENTOS DA LINGUAGEM 
VISUAL. Ao combiná-los entre si, podemos criar formas. 
Podemos reconhecer essas formas quando desenhamos uma linha e fazemos o 
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encontro de suas duas pontas. Nós, então, fechamos um espaço na superfície, ao 
separarmos um espaço do resto do papel, e criamos uma forma, ou seja, compomos 
uma forma que pode ser figurativa, uma imagem. 
 
Se olharmos ao nosso redor, perceberemos que todas as coisas têm uma forma, e as 
formas dos objetos, muitas vezes, estão ligadas à 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.  

 
A forma é constituída pela união de várias linhas dispostas, que contribuem para o 
contorno de um espaço vazio, como se vê na figura abaixo: 

 

 
 

A forma, no desenho, na pintura ou em qualquer expressão artística, pode ter a 
seguinte classificação: 

Formas Geométricas 
 Percebemos essas formas na maioria dos objetos que nos cercam, pois são 
projetadas a partir das figuras geométricas.  

 

Formas Figurativas 

São as formas das figuras ou imagens reais, que também chamamos de formas 
definidas, pois só olhando para elas já identificamos o que são. 
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Formas Abstratas 

São aquelas que desenhamos com liberdade de expressão. São também chamadas 
de formas indefinidas.  
 

 
 

Fonte: http://www.falandodeartes.com.br/2016/03/os-elementos-visuais-ponto-linha-forma.html 

  
DESENHO COM FORMAS GEOMÉTRICAS. 

 

 A construção de um desenho parte da noção de juntar formas, ou seja, criar a 
estrutura, a base do desenho. Observando tudo que estudamos, vamos à prática! 
Em uma folha de papel sulfite, ou em seu caderno de desenho, preencha o máximo 
possível do espaço com a repetição de uma forma de livre escolha, variando seu 
tamanho e posição. Pinte as formas usando lápis de cor ou giz de cera, ou com faça 
uma bela composição com recortes de papel colorido. 

Seja criativo(a) e vamos lá! 
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Todas as suas atividades de Arte deverão ser organizadas e guardadas 
em uma pasta, pois serão apresentadas na avaliação virtual. 

 Ao retornarmos às aulas presenciais, você deverá apresentar suas 
atividades à professora. 

 


