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ATIVIDADE 001 
Olá, estudante!  

Agora vamos aprender um pouco sobre alfabeto visual. 

 

 

ALFABETO VISUAL  

 

As Artes Visuais possuem elementos que servem para formar as suas imagens, são fundamentais, 

chamados de elementos da linguagem visual; dentre outros, temos o ponto, as linhas, as formas/figuras, 

a textura e a cor. Vamos conhecer melhor o ponto e as linhas?  

  

 

 

1. O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual, mas somente com ele podemos fazer imagens 

inteiras, a técnica utilizada para construir imagens com pontos é chamada de Pontilhismo. Observe como 

alguns artistas exploraram o ponto em suas imagens:  



 

  

                          
Fonte: http://seuratvisuais.blogspot.com/2012/11/                 Fonte: https://www.wikiart.org/pt/charles-angrand/    Acesso em:  

                          Acesso em: 27/03/2020                                                                                             27/03/2020 

             

  

Le Cirque – Georges Seurat 

Fonte: https://www.ppow.com.br/2014/02/13/exposicao-da-artista-plastica-izabel-litieri/   

Acesso em: 27/03/2020  

A vida pode ser colorida – Izabel Litieri  

2. Agora é a sua vez de explorar esse elemento da linguagem visual. Faça um desenho somente com 

pontinhos, utilize lápis de cor ou canetinha e perceba nas imagens anteriores que os pontos, quanto mais 

próximos um do outro, obtêm-se um efeito melhor. Experimente colocar uma cor sobre a outra.  

http://seuratvisuais.blogspot.com/2012/11/
http://seuratvisuais.blogspot.com/2012/11/
https://www.wikiart.org/pt/charles-angrand/acesso/em
https://www.wikiart.org/pt/charles-angrand/acesso/em
https://www.wikiart.org/pt/charles-angrand/acesso/em
https://www.wikiart.org/pt/charles-angrand/acesso/em
https://www.wikiart.org/pt/charles-angrand/acesso/em
https://www.ppow.com.br/2014/02/13/exposicao-da-artista-plastica-izabel-litieri/


 

  

  
  

  

Sobre os elementos da linguagem visual:  

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

07/02/2021 

Fonte: http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/elementos_bsicos_da_linguagem_visual.html Acesso em: 

07/02/2021   

Fonte: http://amigasdaedu.blogspot.com/2012/03/poema-com-atividade-linha-assanhada.html Acesso 

em: 07/02/2021 

Sobre as imagens e os artistas:  

Fonte: https://www.ppow.com.br/2014/02/13/exposicao-da-artista-plastica-izabel-litieri Acesso em: 

07/02/2021 

Fonte:  http://www.izabellitieri.art.br/  Acesso em: 07/02/2021 

Fonte: https://www.ebiografia.com/joan_miro/  Acesso em: 07/02/2021 

Fonte: https://www.wikiart.org/pt/charles-angrand/  Acesso em: 07/02/2021 

Fonte: https://www.wikiart.org/pt/  Acesso em: 07/02/2021 

Fonte: https://www.ebiografia.com/joan_miro  Acesso em: 07/02/2021 

Fonte: https://cultura.culturamix.com/arte/obras-de-piet-mondrian  Acesso em: 07/02/2021 

Fonte: https://www.artmajeur.com/pt/dekartist/artworks   Acesso em: 07/02/2021 

https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/elementos_bsicos_da_linguagem_visual.html
http://amigasdaedu.blogspot.com/2012/03/poema-com-atividade-linha-assanhada.html
https://www.ppow.com.br/2014/02/13/exposicao-da-artista-plastica-izabel-litieri
http://www.izabellitieri.art.br/
https://www.ebiografia.com/joan_miro/acesso
https://www.wikiart.org/pt/charles-angrand/
https://www.wikiart.org/pt/acesso
https://www.ebiografia.com/joan_miro
https://cultura.culturamix.com/arte/obras-de-piet-mondrian
https://www.artmajeur.com/pt/dekartist/artworks

