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Forma



A FORMA 

A forma é a representação de algo que existe, ou que 

imaginamos, mas é sempre uma realidade.  

Podemos dizer que forma é toda a unidade que se percebe e que 

tem significado próprio. Pode ser um ponto, uma linha, uma 

figura simples ou uma figura composta. 

Tudo o que nos rodeia tem uma forma. Nada do que existe  à 

nossa volta poderia existir se não tivesse forma. 



Podemos encontrar formas naturais ou criadas pelo 

Homem. 

NATURAIS ARTIFICIAIS 

 São todas as formas 

criada pela Natureza. 

São todas aquelas 

que o homem 

constrói. 



Podemos encontrar formas REGULARES ou IRREGULARES. 

REGULARES IRREGULARES 

 Por exemplo: as 

formas geométricas  

Por exemplo: as 

flores, as abelhas, as 

árvores. 
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Podemos encontrar formas bidimensionais ou 

tridimensionais. 

Bidimensionais Tridimensionais  



Quais os elementos que podemos identificar 

facilmente quando olhamos para uma forma? 



Textura 



É o aspeto visual e tátil 

que a superfície das 

formas apresenta.  

Ao observarmos um 

objeto ou uma 

forma apercebemo-

nos que a sua 

superfície tem 

caraterísticas 

próprias. Assim 

podemos defini-las 

como… 

Rugosas ou lisas 

Brilhantes ou 

opacas; 

Ásperas  ou  

macias; 

Onduladas… 



As Texturas podem ser naturais ou artificiais: 

As naturais são geradas pela natureza, encontram-se na 

casca dos frutos e das árvores, no pelo dos animais, na 

madeira, nas folhas,… 



As artificiais  são aquelas que o homem cria, encontram-

se nas paredes, cestos, pavimentos, tecidos,… 



Função das  

Texturas 

Para além das sensações que nos podem causar, 

agradáveis ou não, as texturas servem também para 

cumprir determinadas funções. 

Melhor aderência, maior segurança, maior e melhor 

proteção e resistência. 



Há varias formas de representar visualmente as Texturas. 

 Técnica da fricção sob 

uma superfície rugosa 

 Técnica de cruzamento 

de linhas. 

 Técnica por impressão 

 Técnica de decalque. 



 Técnica de observação 

atenta e registo real. 

 Técnica de colagem 

 Técnica de gravura 

 Técnica de tecelagem. 



Agora vais APLICAR o que APRENDESTE 

Boa Criatividade! 


