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O que são Elementos Visuais?O que são Elementos Visuais?O que são Elementos Visuais?O que são Elementos Visuais?

Elementos visuais constituem a substância básica daquilo que vemos e 
seu número é reduzido: 

O O O O ponto, a linha, a forma, a direponto, a linha, a forma, a direponto, a linha, a forma, a direponto, a linha, a forma, a direçççção, o tom, a cor, aão, o tom, a cor, aão, o tom, a cor, aão, o tom, a cor, a
textura, a dimensão, a escala e o movimento.textura, a dimensão, a escala e o movimento.textura, a dimensão, a escala e o movimento.textura, a dimensão, a escala e o movimento.

É necessário compreender a construção elementar das formas visuais 
para conseguir maior liberdade e diversidade de opções compositivas, 
que são fundamentais para o comunicador no projeto gráfico.

Para analisar e compreender a estrutura total de uma linguagem visual 
é conveniente concentrar-se nos elementos visuais individuais, para um 
conhecimento mais aprofundado de suas qualidades específicas.

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

A variaA variaA variaA variaçççção da luz (tonalidade) constitui o ão da luz (tonalidade) constitui o ão da luz (tonalidade) constitui o ão da luz (tonalidade) constitui o 
modo como distinguimos a informamodo como distinguimos a informamodo como distinguimos a informamodo como distinguimos a informaçççção visual.ão visual.ão visual.ão visual.

Monet, Claude 1840, Paris –
1926, Giverny Rouen Cathedral,

1894, Musee d'Orsay,Paris 

Elementos básicos da linguagem 
visual:

Ponto;
Linha;
Contorno;
Direcção;
Tonalidade;
Cor;
Textura;
Dimensão;
Escala;
Movimento

MatMatMatMatééééria prima de ria prima de ria prima de ria prima de 
toda a informatoda a informatoda a informatoda a informaçççção ão ão ão 
visualvisualvisualvisual
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O PontoO PontoO PontoO Ponto

É a unidade mais simples e irredutível da comunicação visual.

Qualquer ponto tem uma força visual grande de atração sobre o olho. 

Diversos pontos conectados são capazes de dirigir a visão. 

Quanto mais próximos entre si, maior a capacidade de guiar o olho.

Em grande quantidade e justapostos, criam a ilusão de tom ou cor.

2 pontos constituem uma sólida ferramenta para a 
medição de um espaço.

Uma série de pontos pode guiar os nossos olhos 
numa direção.
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O PontoO PontoO PontoO Ponto
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O PontoO PontoO PontoO Ponto
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1                                           O PONTO

Campanha Leve mais emoção para as paredes - Tiros
Bronze - Categoria Mídia Impressa – Prêmio ABP 2006
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Campanha Havainas Slim 
Os homens vão ficar bobos (E desculpe pela redundância)

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Havainas  
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Campanha da Campanha da Campanha da Campanha da SAATCHI & SAATCHI dos Estados Unidos para o para o para o para o sabão em psabão em psabão em psabão em póóóó
TIDE TIDE TIDE TIDE ---- Molho de Soja não tem nenhuma chanceMolho de Soja não tem nenhuma chanceMolho de Soja não tem nenhuma chanceMolho de Soja não tem nenhuma chance

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Recicle papel. Salve árvores. - JWT das Filipinas (!) para o 
Greenpeace.
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Convite para um evento da sobre novos mercados 
para os vinhos verdes – Portugal.

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha 
vinhos verdes
Portugal.
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A Linha

Quando os pontos estão tão próximos entre si que não é
possível reconhecerem-se individualmente, aumenta 
sensação de direcção convertendo-se num outro 
elemento visual: A linha.
A linha também pode definir-se como um ponto em 
movimento.

Características da linha:
- A linha não é um elemento vago – é um elemento 
preciso.
- A linha tem uma direção e um propósito. Vai a algum 
lado.
- A linha pode ser rigorosa e técnica servindo como 
elemento primordial numa construção mecânica e na 
arquitectura e com grande precisão técnica.
- A linha também pode ser flexível e experimental.
- A linha serve também para a representação simbólica.

---- A linha na arte A linha na arte A linha na arte A linha na arte éééé o elemento essencial no desenho.o elemento essencial no desenho.o elemento essencial no desenho.o elemento essencial no desenho.
Pode ser inflexPode ser inflexPode ser inflexPode ser inflexíííível e indisciplinadavel e indisciplinadavel e indisciplinadavel e indisciplinada
EspontâneaEspontâneaEspontâneaEspontânea
ExpressivaExpressivaExpressivaExpressiva
Delicada, onduladaDelicada, onduladaDelicada, onduladaDelicada, ondulada
Vacilante, indecisa, interroganteVacilante, indecisa, interroganteVacilante, indecisa, interroganteVacilante, indecisa, interrogante

Miguel Ângelo - sanguínea

Picasso –

Auto-retrato - Carvão e aguarela, 1902

 

Projeto Gráfico Visual           Universidade Veiga de Almeida             Heloiza Reis

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

A LinhaA LinhaA LinhaA Linha

Pode ser definida como uma cadeia de pontos tão próximos que não se 
pode distingui-los.

•A linha vertical atrai o olhar para o alto.

• A horizontal provoca a impressão de repouso.

•A curva nos dá a sensação de movimento.

• As linhas retas produzem uma sensação de solidez, tranqüilidade e 
serenidade.

•As curvas, de instabilidade.

•Linha comprida, dá sensação de vivacidade. 

•Linha curta, de firmeza.
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Nike.

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha da W/Brasil - caneta esferográfica Bic - É assim que se escreve. 
Cinco personalidades brasileiras uma linha do tempo com as obras que tivessem sido 
escritas com uma Bic: Gilberto Gil, Mario Prata, Lygia Fagundes Telles, Millôr Fernandes e 
Washington Olivetto. 
Cada anúncio vai mostrar uma personalidade e a linha do tempo com algumas de suas 
criações ilustrado com a caneta 
Veiculada em revistas como Veja, Época, IstoÉ, Caras e na internet.
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Ilustração para propaganda de caneta
 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Nike - Suíça
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Nike
 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Nike
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Palm
 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha iPod
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha iPod
 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha conta o tabaco – Governo Federal
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Campanha Mizunno
 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Cartaz evento cinema
Clear Channel

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Mizunno
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

A Forma ou contornoA Forma ou contornoA Forma ou contornoA Forma ou contorno

O contorno é descrito pela linha.
Na terminologia das artes visuais:
““““A linha articula a complexidade do contornoA linha articula a complexidade do contornoA linha articula a complexidade do contornoA linha articula a complexidade do contorno””””

Existem três formas básicas: 

o quadrado, o círculo e o triângulo eqüilátero.

Cada uma das formas básicas tem suas características específicas e a 
cada uma se atribui uma grande quantidade de significados.

• Ao quadrado se associam tradição, retidão, estabilidade, solidez.

• Ao triângulo ação, conflito, tensão, ansiedade, excitação, 
preocupação.

• Ao círculo perfeição, proteção, leveza, definido, ciclo.

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Kampai – Toyota RAV4
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Itaú
 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Bugsy’s
Bar

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Neosaldina
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Neosaldina

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

II Festival Desencannes de Propaganda Impublicável, para criações de campanhas, com 
idéias absurdas que nunca foram e nunca poderiam ser veiculadas. Esta peça que fazia 
alusão ao filme “O Segredo de Brokebeack Mountain”, da dupla baiana Hiran Gama e Marcos 
Carneiro, criativos da Idéia 3, levaram pra casa o maior prêmio do festival.
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Itaú

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Sundown
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

DireDireDireDireççççãoãoãoão

A disposição dos diversos elementos na imagem expressam três 
direções visuais significativas:

• As direções horizontal e vertical – que constituem a referência 
primária do homem.

• A diagonal – essa, ao contrário, é a força direcional mais instável e 
provocadora.

• A curva – tem significado associado ao enquadramento, à repetição e 
ao calor.
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Todos os contornos básicos expressam três direções visuais 
básicas significativas

Quadrado:
direção vertical
direção horizontal 

Triângulo:
direção diagonal 

Círculo:
direção curva 

Círculo:
sabedoria, igualdade, 
fraternidade 

Quadrado:
diversidade do globo e das 
raças 

Triângulo:
força em expansão
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Governo do Maranhão para Educação
 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha TAM
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha TAM 30 anos

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Lipton
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Governo Sergipe – Jogos da Primavera 2008
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha filme Jumper

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha W Virtual
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Renault Neogama/BBH – SP - impresso sobre o consumo de combustível do 
Renault Clio Campus, em cima de frases envolvendo celebridades como Angelina, Britney 
e Fidel onde ele aparece na seguinte frase “The last time I filled up my tank, Fidel still 
ruled Cuba. ” que significa “A última vez que encheu meu tanque, Fidel ainda governava 
Cuba”. Renault Clio campus. Realmente econômico”.
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Tom ou tonalidadeTom ou tonalidadeTom ou tonalidadeTom ou tonalidade

As variações de luz, ou seja, os tons, nos fazem distinguir o que está à
nossa volta.

É um dos melhores instrumentos que dispomos para indicar e expressar 
a tridimensionalidade dos objetos

Vemos o que é escuro porque está próximo ou se superpõe ao claro e 
vice-versa. 

Entre a luz e a obscuridade existem muitas gradações de tons.

O Tom está associado a questões de sobrevivência, sendo essencial 
para o organismo humano.
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Entre a escuridade e a luz plena existem múltiplas graduações.
A escala tonal não possui mais do que 13 graus.

linha do horizonte
F1F

linha do horizonte
F1F

Ao vivermos num ambiente tridimensional, a tonalidade é
um dos maiores instrumentos para expressar essa 
dimensão

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha PEA
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha Think

 

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha 
Ação Animal
Os animais não são
Palhaços 
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Campanha protetor solar Vichy
 

produproduproduproduçççção grão grão grão grááááfica fica fica fica –––– cores e papcores e papcores e papcores e papééééis is is is 

CORESCORESCORESCORES

Sensação provocada no nosso cérebro pela incidência da luz em um 
objeto. 
A cor não existe como matéria física.
Só é perceptível quando existem: 

a luz
um objeto que reflita a luz

um observador que perceba esse fenômeno

“luz visível” - limite entre 400 e 700 nanômetros de comprimentos de 
onda perceptíveis pelo olho humano.
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 
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produproduproduproduçççção grão grão grão grááááfica fica fica fica –––– cores e papcores e papcores e papcores e papééééis is is is 

CORESCORESCORESCORES

Luz branca - composta por todas as outras cores. 
Ex. Quando a luz branca incide num prisma de cristal. 

Objeto percebido como branco reflete todas as cores e não absorve 
nenhuma. 

Objeto percebido como preto não reflete nenhuma cor, absorvendo 
todas. 

A cor depende do tipo de luz sob a qual o objeto será percebido pelo 
observador.

Projeto Gráfico Visual           Universidade Veiga de Almeida             Heloiza Reis

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

 

produproduproduproduçççção grão grão grão grááááfica fica fica fica –––– cores e papcores e papcores e papcores e papééééis is is is 

CORESCORESCORESCORES

O resultado final da produção gráfica é um impresso - uma imagem 
reproduzida em um suporte. 

Na maioria das vezes, o suporte possui uma cor neutra, geralmente 
branco, e as cores são definidas pelas tintas utilizadas no processo de 
impressão. 

A tinta é uma espécie de "veículo da cor".

Arte final - produzidas em meio digital, por meio de softwares, em 
computadores.

cor luzcor luzcor luzcor luz (a cor que aparece na tela do monitor)
cor pigmentocor pigmentocor pigmentocor pigmento (a cor da tinta)

Alterações na conversão de uma para a outra e os procedimentos por 
meio dos quais as tintas simularão as cores pré-determinadas no projeto.

Projeto Gráfico Visual           Universidade Veiga de Almeida             Heloiza Reis

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 
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produproduproduproduçççção grão grão grão grááááfica fica fica fica –––– cores e papcores e papcores e papcores e papééééis is is is 

CORES CORES CORES CORES ---- Atributos básicos: 

a tonalidadetonalidadetonalidadetonalidade - ou tom - representa a cor propriamente dita, é o que 
determina se uma cor é vermelha, azul, amarela, etc.

a saturasaturasaturasaturaççççãoãoãoão ou a vivacidade - grau de pureza, quanto a cor possui de 
branco ou cinza – quanto menos branco ou cinza ela possuir, mas 
saturada ou vívida ela será.

a intensidadea intensidadea intensidadea intensidade ou a luminosidade - é o que faz a cor parecer mais clara ou 
mais escura, independente da sua saturação.

Projeto Gráfico Visual           Universidade Veiga de Almeida             Heloiza Reis

MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 
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As três dimensões da cor:
TONALIDADE
SATURAÇÃO
BRILHO

Cor Cor Cor Cor 

RelaRelaRelaRelaçççção direta com as emoão direta com as emoão direta com as emoão direta com as emoççççõesõesõesões

CHRISTIAN KROGHCHRISTIAN KROGHCHRISTIAN KROGHCHRISTIAN KROGH
(1852(1852(1852(1852----1925)1925)1925)1925)

BRILHOBRILHOBRILHOBRILHO

SATURASATURASATURASATURAÇÇÇÇÃOÃOÃOÃO

TONALIDADETONALIDADETONALIDADETONALIDADE
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 

Cor Cor Cor Cor 

BRILHOBRILHOBRILHOBRILHO

SATURASATURASATURASATURAÇÇÇÇÃOÃOÃOÃO
Tem a ver com a pureza da cor em relaTem a ver com a pureza da cor em relaTem a ver com a pureza da cor em relaTem a ver com a pureza da cor em relaçççção aos cinzentosão aos cinzentosão aos cinzentosão aos cinzentos

TONALIDADE cores primTONALIDADE cores primTONALIDADE cores primTONALIDADE cores primáááárias e secundrias e secundrias e secundrias e secundáááárias.rias.rias.rias.

Qualidades fundamentais:Qualidades fundamentais:Qualidades fundamentais:Qualidades fundamentais:
AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO –––– ÉÉÉÉ a cor mais pra cor mais pra cor mais pra cor mais próóóóxima da luz e do calorxima da luz e do calorxima da luz e do calorxima da luz e do calor
VERMELHO VERMELHO VERMELHO VERMELHO –––– ÉÉÉÉ cor mais emocional e ativa e tende a expandircor mais emocional e ativa e tende a expandircor mais emocional e ativa e tende a expandircor mais emocional e ativa e tende a expandir----sesesese
AZUL AZUL AZUL AZUL –––– ÉÉÉÉ a cor que tende a contraira cor que tende a contraira cor que tende a contraira cor que tende a contrair----sesesese

CoresCoresCoresCores

ValoresValoresValoresValores

SATURAÇÃO e ESCURECIMENTO

 

produproduproduproduçççção grão grão grão grááááfica fica fica fica –––– cores e papcores e papcores e papcores e papééééis is is is 

CORES CORES CORES CORES ---- Cor luz - RGB
Cores decorrentes da decomposição da luz branca. 

Para recompor a luz branca bastam apenas três: um vermelho, um verde 
e um azul, as chamadas cores simples ou primárias.

Sigla RGB – do inglês red, green e blue - certeza de que o tipo de cor 
referido é a “cor luz”. 
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MÓDULO 2 – ELEMENTOS VISUAIS - AULA 1 
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produproduproduproduçççção grão grão grão grááááfica fica fica fica –––– cores e papcores e papcores e papcores e papééééis is is is 

CORES CORES CORES CORES ---- Cor pigmento - CMYK
Cores formadas por meio da refração da luz em um objeto. 

Nas artes gráficas, o termo é mais utilizado por se associar às tintas 
utilizadas nos processos de impressão. 

As três cores básicas são ciano, magenta e amarelo - sigla CMYCMYCMYCMY – do 
inglês cyan, magenta e yellow. 

Quanto mais pigmentos misturados, 
mais cores são “subtraídas”.
A substração total - nenhuma reflexão –
corresponde ao que enxergamos 
como preto - quarta cor “primária”,
“cor chave”.
Detalhes e contrastes –
melhor qualidade. 
Sigla CMYKCMYKCMYKCMYK, sendo o K, 
inicial de keykeykeykey (“chave”, em inglês).
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QuadricromiaQuadricromiaQuadricromiaQuadricromia – policromia
Processo de composição de imagens coloridas por meio da combinação 

das cores CMYK nos processos gráficos. 
Combinação dessas quatro cores permite a composição de uma enorme 

gama de outras cores e a reprodução de imagens multicoloridas com 
o uso de apenas quatro tintas. 

Matrizes 
filmes ou chapas - impressão off-set 
uma para cada uma das cores básicas –
impressas de forma sobreposta. 

Cada matriz apresenta retretretretíííículasculasculasculas –
seqüências de pontos eqüidistantes 
dispostos em angulações
impressas em sua cor correspondente
Vistas sobrepostas, formam no cérebro do observador, 
a imagem completa. 
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QuadricromiaQuadricromiaQuadricromiaQuadricromia – policromia

LineaturaLineaturaLineaturaLineatura (ou linhagem) de retícula
número de linhas pontos encontradas por centímetro (lpc) ou por 

polegada (lpi). Quanto maior a lineatura, maior a qualidade do 
impresso final. 

Atenção: cada equipamento suporta 
uma lineatura máxima específica.
não adianta uma retícula ter lineatura superior 
ao que equipamento é capaz de reproduzir.
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Cores especiaisCores especiaisCores especiaisCores especiais
misturadas fisicamente, e não visualmente.
Ex. se eu quero um laranja especial, eu não vou misturar o magenta com 

o amarelo, e sim comprar a tinta laranja do tom exato que eu quero. 

Desvantagem é o custo: a gráfica terá que parar uma de suas máquinas, 
lavar e trocar a tinta, e repetir oprocesso ao final da impressão para 
voltar a trabalhar normalmente com as cores CMYK. Todo esse tempo 
de máquina parada é embutido no custo do trabalho. 

O uso de uma cor especial pede a produção de mais um fotolito e/ou 
chapa. 

Vantagens: garantia de se obter a cor exata escolhida previamente em 
um catálogo, 

Possibilidade de utilizar cores impossíveis de se obter com a mistura das 
cores CMYK. Ex. cores metálicas ou fosforescentes. 
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Cores especiaisCores especiaisCores especiaisCores especiais

PantonePantonePantonePantone - as cores especiais mais utilizadas no Brasil.

A Pantone possui catálogos com todas as suas cores impressas em dois 
tipos de papel, o revestido (coated) e o não-revestido (uncoated). 

Assim, quando uma cor especial é escolhida para um trabalho, já é
possível ver como ela ficará impressa no papel a ser utilizado. 

Cada cor da escala Pantone possui uma numeração correspondente, um 
código de uso internacional que pode ser informado em todo o mundo.
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Controle da corControle da corControle da corControle da cor

Garantir a máxima aproximação e a constância entre os diversos 
exemplares de um impresso com grandes tiragens. 

Calibração dos equipamentos - ajuste e a normalização dos dispositivos, 
para que todos os equipamentos ao interpretar o mesmo dado, 
ofereçam o mesmo resultado. 

Devem ser calibrados os dispositivos: 
de entrada (scanner, câmeras digitais, câmeras de vídeo) 
de saída (monitor, impressoras). 
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LuLuLuLuíííís s s s CanotilhoCanotilhoCanotilhoCanotilho. O ex. O ex. O ex. O exéééército do Santo Estêvão (2003)rcito do Santo Estêvão (2003)rcito do Santo Estêvão (2003)rcito do Santo Estêvão (2003)
óóóóleo sobre tela (130 cm x 97 cmleo sobre tela (130 cm x 97 cmleo sobre tela (130 cm x 97 cmleo sobre tela (130 cm x 97 cm

1ª fase:
Estudos para a realização 
da Composição
Definição da TONALIDADE

As três dimensões da cor:
TONALIDADE
SATURAÇÃO
BRILHO

2ª fase:
Aperfeiçoamento das diferentes 
tonalidades nas formas, 
plano geometral e atmosfera
Definição o conceito de profundidade
Contraste das complementares

3ª fase:
SATURAÇÃO e 
ESCURECIMENTO das 
formas

4444ªªªª fase:fase:fase:fase:
BRILHOBRILHOBRILHOBRILHO
Contraste claro / escuroContraste claro / escuroContraste claro / escuroContraste claro / escuro
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A textura é o elemento visual 
que tem uma dupla 
qualidade: A visual e a táctil.

A textura está relacionada 
com a composição de uma 
superfície através de 
variações diminutas.

A maior parte da nossa 
experiência textual é óptica 
e não táctil.

A textura é possível falsear 
nos plásticos , nos elementos 
impressos, nas peles 
sintéticas e nas artes visuais 
(Pintura, Fotografia e 
cinema).

TexturaTexturaTexturaTextura
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TexturaTexturaTexturaTextura
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DucattiDucattiDucattiDucatti

A escala utiliza-se em 
planos e mapas para a 
representar uma medição 
proporcional real.
No modelismo.
Na arquitetura.

EscalaEscalaEscalaEscala

Le Corbusier's 'Modulor'

Toda a arquitetura clássica 
produzida entre os anos 500 e 300 
a.C., caracteriza-se por um senso 
absoluto de organicidade e 
equilíbrio, subordinando suas 
proporções à ordem matemática. 
Nessa época, que se estende do 
término do templo dos 
Alcmeônidas, em Delfos, ao início 
do "século de Péricles", quando se 
empreendeu o embelezamento da 
acrópole de Atenas, os esforços dos 
arquitetos concentraram-se 
particularmente no 
aperfeiçoamento da ordem dórica.
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EscalaEscalaEscalaEscala
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EscalaEscalaEscalaEscala
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EscalaEscalaEscalaEscala

 

A

B

LH

LT

V
45°

45°

P

D

D´

F
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A dimensão só existe no mundo real.
Contudo, em nenhuma das 
representações bidimensionais da 
realidade (desenho, pintura, fotografia, 
cinema, televisão), existe um volume 
real; apenas está implícito.
Cria-se a ilusão através da perspectiva.

DimensãoDimensãoDimensãoDimensão

a

b

c

d

F

x

y

F1

90°90°

a b

cd

F x

y

90°

90°

Na fotografia predomina a perspectiva.
A lente normal tem o ângulo de visão muito 
parecido ao da fotografia.
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DimensãoDimensãoDimensãoDimensão
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MovimentoMovimentoMovimentoMovimento

O movimento é uma das formas mais dominantes na expressão visual e, 
mais freqüentemente, encontra-se implícito. O que ocorre, neste caso, é
uma ilusão. O movimento em imagens fixas só existe devido às técnicas 
que enganam o olho: inúmeros detalhes fazem o nosso cérebro notar 
movimento em imagens paradas. O que acontece é uma sugestão de 
movimento. Conseguir sugerir o movimento sem distorcer a realidade é
complicado, porém mesmo assim esta representação estática foi a melhor 
forma de passar movimento, antes da invenção da película 
cinematográfica.

O movimento, somado a todas as formas básicas da comunicação visual, 
são a forma mais fácil de representar e de se comunicar. Contrário à
linguagem, o visual pode expressar instantaneamente uma mensagem.
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Movimento
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Movimento
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Movimento
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