
 
A COMPOSIÇÃO NAS ARTES VISUAIS  

 

 A composição é a distribuição harmoniosa de um conjunto de elementos visuais, em que o lugar 
ocupado pelas figuras, os espaços vazios que as rodeiam, as proporções, todos são importantes. No desenho, 
na pintura, na arte figurativa, na arte publicitária, na fotografia, a composição é vital. Quando harmonizamos 
elementos de um conjunto, estamos compondo.  

 Na composição, a criatividade ocupa um lugar destacado que, unida ao conhecimento básico, permitirá 
a descoberta de soluções para problemas que surgem numa composição plástica. Matisse dizia que: "A 
disposição da minha pintura tende inteiramente para a expressão pela composição. O lugar ocupado por figuras 
e objetos, os espaços vazios que o cercam, as proporções, tudo tem seu papel". 

  Para que possamos compor, devemos conhecer dois grupos de elementos fundamentais que permitirão 
criar composições agradáveis e atrativas. 

 Esses elementos fundamentais são: ESTRUTURAIS e INTELECTUAIS.  

ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

 São essenciais para uma composição, pois formam a estrutura do trabalho. Estes elementos são LINHA, 
FORMA, TEXTURA e COR. 

  LINHA: é o desdobramento do ponto em qualquer direção. 

 A linha tem apenas uma dimensão: o comprimento.  

Mas se trabalharmos com ela, cruzando-a, envolvendo–a, amarrando-a em si 
mesma, ela pode criar a ilusão de espaço, representar volumes, dar impressão de 
profundidade, de distância, etc... 

  

 ARTE LINEAR   

 

É a arte criada com linhas que formam composições figurativas ou abstratas.  

Criar um trabalho com fios (que também são linhas) é divertido e tem um efeito visual incrível. Você pode criar 
composições abstratas ou figurativas, tecendo fios ou passando pelos pregos fixados sobre uma base de madeira 
ou cortiço. 

 O estilo linear vê em linhas, o pictórico em massas, ver de forma linear significativo, então procura o sentido e 
a beleza do objeto no contorno, significa, ainda que os olhos são conduzidos ao longo dos limites das formas e 
induzidos a tatear as margens.  
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O plano é o elemento das linhas e a verdadeira oposição de estilos, que é obtido apenas no instante em que o 
observador já não se encontra em uma sucessão de setores.  

A arte clássica é a arte das verticais e horizontais bem definidas. Os elementos manifestam-se com total nitidez 
e precisão.  

Na arte clássica, a totalidade das formas é concebida como 
unidade, que se observa, é um todo articulado, coloca todos 
os meios de representação a serviço da nitidez formal.  

Uma visão que privilegia as linhas é aquela pelo qual o 
sentido de beleza que é próprio à representação do mundo 
visual se exprime através dos contornos, da formas, o que 
significa uma valorização do sentido do todo.  

Quanto ao uso, as linhas são chamadas convencionais. O 
traçado das linhas pode ser leve ou pesado, dependendo da 
intensidade do traço. 

 

 FORMA: identificamos os objetos por sua forma externa. No desenho, é 
através das formas ou figuras que identificamos nossas ideias procurando 
simplificá-la.  

Forma bidimensional: tem apenas duas dimensões: comprimento e altura; 
desaparece a ideia de profundidade; o desenho fica como na superfície e não 
sugere volume.  

Forma tridimensional: é a que possui volume; as formas tridimensionais 
existem na escultura, na arquitetura e podem ser representadas em 
bidimensão dando a ilusão de volume.  

 

TEXTURA: vários materiais têm superfícies diferentes. Pode-se perceber isso pelo tato, identificando se a textura 
tátil. Ao representarmos as texturas no desenho, usamos o recurso das linhas, pontos, etc..., para criar a textura 
visual.  

 

 

 

 

 

COR: elemento extremamente importante no aspecto final de uma 
composição; harmoniza as formas tornando-as agradáveis e atrativas. 

 Obs.: Durante sua vida escolar, você com certeza já estudou a estrutura e 
composição das cores (, Cor luz, cor pigmento, cores primarias, secundarias, 
terciárias, quartanárias, quentes, frias, neutras) e também o processo de 
harmonização (monocromia, isocromia e policromia) 

 

ATIVIDADE: 

1 – Classifique as imagens a seguir, conforme a predominância do Elemento Visual identificando a letra 
correspondente no espaço em branco de cada imagem. 



A – LINHA                      B – FORMA                           C – TEXTURA                                         D – COR  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2- A Arte Visual atua ao representar em uma logomarca, uma forma e cor definidos e exerce papel 

fundamental na representação comercial de uma marca. 

Preencha a tabela abaixo com as características de cada logomarca de acordo com  

a) FORMA:  bidimensional ou tridimensional.  

b) CORES:  primárias, secundárias e terciárias. 

 

Nike:  Lacoste: 

 

Globo:  Iphone: 

 Coca-cola  Warner Bros: 

 


