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Professora:  
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Tema de aula 
TÉCNICAS DE DESENHO - PERSPECTIVA (PONTO DE FUGA, PROFUNDIDADE, PROPORÇÃO) 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (Da área ou componente 
curricular) 
 *Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu 
entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas 
sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, 
histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 
 *Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. 
 *Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (códigos e habilidades da base) 
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, 
escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e 
processos de criação nas suas produções visuais. 

Objeto de Conhecimento (conteúdo, conceito, processo) 
• Artes Visuais 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 
• Computador, tablete ou celular com acesso à internet, caderno, lápis, régua. 

Aplicação – Fixação 
Aula 1 – Leia com muita atenção  
  O conhecimento sobre perspectiva é indispensável para interpretar corretamente a 

aparência de volume dos objetos, profundidade, espaço de ambientes ou paisagens, e todo tipo 
de esquemas gráficos que busquem reproduzir as características tridimensionais da realidade. 

 
 



Definição de perspectiva: 
Nas artes visuais a perspectiva pode ser definida como um recurso gráfico que utiliza o 

efeito visual de linhas convergentes para criar a ilusão de tridimensionalidade do espaço e das 
formas, quando estas são representadas sobre uma superfície plana, como a do papel de 
desenho, uma fotografia ou uma imagem criada no photoshop. 

O efeito visual das linhas convergentes: 
Para compreender como ocorre a influência das linhas convergentes na representação 

gráfica em perspectiva, observe o exemplo ilustrativo do cubo a esquerda. 
A aplicação das linhas pontilhadas 1, 2 e 3 convergentes para o ponto P constroem as 

arestas de suas faces A e B causando afunilamento a medida que se distanciam do primeiro 
plano, gerando um efeito visual de volume. Reproduzindo com isso, as características que são 
próprias da perspectiva. 

 
 
Ambiente em perspectiva: 
O mesmo esquema gráfico com linhas convergentes deslocando-se para um ponto pode ser 

aplicado em qualquer tipo de desenho. No exemplo do ambiente abaixo, elas são as responsáveis 
pela sensação de espaço existente entre o primeiro e o último plano, dando efeito de 
profundidade. 

 
As linhas que representam as arestas dos objetos, citadas como convergentes, 

tecnicamente no estudo da perspectiva, são denominadas de linhas de fuga. Elas fazem parte de 
um conjunto de recursos gráficos classificados como elementos da perspectiva, indispensáveis na 
construção esquemática de formas e do espaço imitando a percepção visual do olho humano. 

Elementos da perspectiva: 
Agora que sabemos o que é a perspectiva, vamos ver quais os elementos que fazem parte 

dela. 
Existem quatro elementos da perspectiva que determinam o nível e o ângulo visual do 

espectador no contexto do desenho, são eles: Linha do Horizonte, Ponto de Vista, Ponto de 
Fuga e Linhas de Fuga. 



Para um estudo, ainda que básico, sobre perspectiva é necessário conhecê-los e saber o 
modo correto de sua aplicação. 

Linha do horizonte: 
É o elemento da construção em perspectiva que representa o nível dos olhos do observador 

(linha horizontal pontilhada LH). 

 
Numa paisagem é a linha do horizonte que separa o Céu e a Terra. Vista ao longe, ela está 

na base das montanhas e risca horizontalmente o nível do mar. 
Ponto de vista: 
Na representação gráfica da perspectiva é comum o ponto de vista ser identificado por uma 

linha vertical perpendicular a linha do horizonte. O ponto de vista (PV) revela-se exatamente no 
cruzamento dessas duas linhas. 

 
Dependendo do ângulo visual de observação do motivo, a linha vertical que localiza o ponto 

de vista pode situar-se centralizada na cena compositiva ou em um de seus lados, esquerdo ou 
direito. 

Ponto de fuga: 
É o ponto localizado na linha do horizonte, para onde todas as linhas paralelas convergem, 

quando vistas em perspectiva (PF). 

 



Em alguns tipos de perspectiva são necessários dois ou mais pontos de fuga. Em situações 
como estas, poderão ter pontos tanto na linha do horizonte quanto na linha vertical do ponto de 
vista. Em alguns casos é possível o ponto ficar fora tanto da linha do horizonte quanto do ponto 
de vista. 

Linhas de fuga: 
São as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para o ponto 

de fuga (linhas convergentes pontilhadas). É o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto 
que geram a sensação visual de profundidade das faces em escorço dos objetos em perspectiva. 

 
O uso dos elementos da perspectiva, em conjunto, permite a elaboração de esquemas 

gráficos necessários para desenhar objetos contextualizados em ambientes ou paisagens sem 
distorção estrutural. 

Veremos a base destes recursos gráficos conhecendo sobre os diferentes tipos de 
visualização em perspectiva. 

Aula 2 
Atividade  
Após a leitura do texto explicativo acima: 
      *Escolha um cômodo de sua casa para sentar e observar, com o caderno, lápis e 

borracha em mãos, identifique a posição da Linha do Horizonte, Ponto de Vista, Ponto de Fuga e 
Linhas de Fuga, então desenhe o lugar escolhido em perspectiva. (Exemplo a baixo) 

 
Síntese Avaliação- Avaliar se os alunos conseguiram realizar a atividade proposta.  

Registro de Frequência 
No retorno às aulas com as atividades realizadas no caderno. 

Referencial  
https://medium.com/aela/a-perspectiva-nas-artes-visuais-76afe4114da1 
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