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Pontos e linhas na composição visual 

Duração: 2 aulas  

Introdução 

O ponto e a linha são elementos fundamentais em uma composição visual: o ponto localiza, 

seu deslocamento no espaço gera a linha e desta advém a construção da forma. Nesta sequência, 

vamos explorar o ponto e a linha como elementos para criar imagens.  

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é propor práticas de criação em artes visuais a partir de 

linhas e pontos, utilizando papel e as paredes da escola como suporte. 

Para isso, na unidade temática artes visuais, são explorados os seguintes objetos de conheci-

mento e as respectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Matrizes estéticas e culturais – (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes es-

téticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade; (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 3º ano 

4º bimestre – Sequência didática 2 

Recursos e materiais necessários 

Lápis de cor, giz de cera, papel sulfite, papel espelho de cores diversas, fita adesiva de cores diversas, 

barbante de cores diversas, tesoura sem pontas, equipamento para projeção de imagens (computador 

e projetor). 

Referências para obras compostas de pontos e linhas 

Joan Miró (aba estilos, Expressionismo abstrato). Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt/joan-

miro/all-works>. Acesso em: 8 jan. 2018. 

Piet Mondrian (aba estilos, Neoplasticismo). Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt/piet-mon 

drian/all-works>. Acesso em: 8 jan. 2018. 

Paul Klee (aba estilos, Arte abstrata). Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt/paul-klee>. Acesso 

em: 8 jan. 2018. 

Pontilhismo. Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt/paintings-by-style/pointillism>. Acesso em: 

8 jan. 2018. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Criando com pontos e linhas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em dupla 

Introdução: Do ponto à linha (15 minutos) 

Para introduzir o tema da aula, o professor começa com uma fala sobre o ponto e a linha como 

elementos de composição visual e pergunta aos alunos se eles já viram desenhos e pinturas em que 

esses elementos sejam a base da composição. 

A partir dessa conversa, o professor vai explorar as possibilidades expressivas desses dois ele-

mentos mostrando aos alunos exemplos de obras que usam o ponto e a linha como únicos ou princi-

pais elementos constituintes da imagem. Na seção Referências desta sequência, há alguns links com 

reproduções de obras que podem ser utilizadas para esse fim. Ter imagens para mostrar ajuda muito 

na compreensão dos alunos, pois permite que visualizem as potencialidades desses elementos no pro-

cesso de criação. 

Atividade: Brincando com ponto e linha (15 minutos) 

Após a introdução ao tema, o professor organizará a turma em duplas e distribuirá os mate- 

riais. O exercício consistirá em criar composições com pontos e linhas. Cada integrante da dupla rece-

berá uma folha de papel sulfite: um criará uma composição com pontos de diversas cores e o outro, 
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uma composição com linhas de diversas cores. Ao terminar, eles devem trocar os desenhos e colaborar 

com a criação da obra iniciada pelo colega. O desenho com pontos será complementado com linhas e 

o desenho com linhas será complementado com pontos. 

Com base no que foi observado nas obras dos artistas apresentados, o professor deve chamar 

a atenção dos alunos para o uso expressivo dos elementos trabalhados, como a variação de cor, tama-

nho e quantidade dos pontos e a sua organização no espaço do papel, e a variação de cor, espessura 

e quantidade de linhas na composição, ressaltando que todas essas escolhas vão determinar os signi-

ficados da imagem e a sensação que ela provocará no espectador.  

O professor deve estipular um tempo para as duas etapas de criação.  

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final da aula, o professor reservará um tempo para os alunos organizarem os materiais 

utilizados. Em seguida, deverá fazer uma roda de conversa para que observem todos os desenhos pro-

duzidos e possam compartilhar suas experiências, dificuldades e descobertas.  

Aula 2 – Um mural de pontos e linhas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletiva 

 

Introdução: Preparando os materiais e os alunos (10 minutos) 

Nesta aula, os alunos vão utilizar o ponto e a linha para criar uma composição em um mural 

coletivo em uma das paredes da escola. Para compor os pontos, os alunos vão recortar das folhas de 

papel espelho círculos de variados tamanhos. O professor pode providenciar moldes que facilitem o 

traçado dos círculos. As linhas serão feitas com barbante e fita adesiva de cores diversas. 

O professor poderá sugerir uma quantidade de pontos e linhas para compor o mural levando 

em conta a extensão da parede que servirá de suporte. Para que fique mais fácil verificar essa quanti-

dade, a produção dos pontos e linhas pode ser feita durante a criação do mural. 

Atividade: Criando o mural (20 minutos) 

Terminada essa etapa, os alunos devem colar os pontos e as linhas na parede. Para a fixação 

das linhas de barbante, talvez seja necessário o uso de fitas adesivas. É importante que o professor 

verifique antecipadamente a melhor maneira de fixá-los.  

O objetivo dessa proposta é que os alunos não apenas experimentem explorar a composição 

visual com pontos e linhas, mas também que exercitem o trabalho coletivo, aprendendo a ouvir e a 

respeitar as ideias dos outros, a expressar as próprias ideias e a trabalhar de forma colaborativa. O 

professor deve se lembrar de conduzir a produção possibilitando aos alunos refletir sobre o trabalho 
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durante o processo. Para isso, ele deve fazer com que os alunos interrompam a composição algumas 

vezes e observem como está se desenvolvendo a criação e, assim, tomem decisões sobre ela. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Após terminarem o mural, os alunos devem organizar os materiais. O professor pode fazer 

uma roda de conversa para que os alunos comentem suas experiências, dificuldades e descobertas. 

Aferição de aprendizagem 

Ao longo das duas aulas, deve ser observada a participação dos alunos nas conversas e nos 

exercícios de criação e produção de imagem propostos. Ao final das aulas, devem ser verificadas a 

apreensão e a aplicação dos conceitos, bem como as falas dos alunos ao realizarem a leitura de seus 

trabalhos, dos colegas e do grupo. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Nas pinturas do artista Piet Mondrian (1872-1944), um dos elementos mais visíveis são as cores. 
Outro elemento bastante forte nas composições desse artista é: 

a) a linha. 

b) o ponto. 

c) o desenho de formas complexas, com muitos detalhes.  

Para esta questão, o professor deve mostrar a reprodução de algumas das obras abstratas do artista Piet Mondrian da 
fase do Neoplasticismo, compostas de cores primárias e linhas (ver link na seção Referências). 

2. Marque a alternativa que apresenta exemplos de dois elementos da composição visual, ou seja, 
dois elementos que utilizamos no desenho para formar uma imagem. 

a) desenho e pintura. 

b) papel e tela. 

c) ponto e linha. 

 

Gabarito das questões 

1. a) a linha. 

2. c) ponto e linha. O professor deve explicar que desenho e pintura são técnicas e que papel e tela 
são materiais, não elementos. 


