
1º INFANTO JUVENIL 
Desenho – Prof.ª Vanda Savóia

EMA “MAESTRO FÊGO CAMARGO”



Bem vindos 
Vamos continuar nossas atividades artísticas ?



Vamos recordar a 
COMPOSIÇÃO

• Compor é organizar os elementos do desenho, as 
linhas, os objetos, as cores e os espaços vazios 
de maneira equilibrada no espaço disponível. O 
desenho deve ser suficientemente grande para 
ocupar os espaços vazios, mas não tão grande 
que invada as margens do papel. 

• Composição é a forma como arranjamos e 
organizamos os elementos que farão parte de 
uma imagem dentro do espaço do suporte, da 
melhor forma possível, ou seja, é como o artista 
dispõe as formas positivas e os espaços 
negativos dentro de certo formato.



OBRAS DE ARTES 



WASSILI KANDINSKY 
1866 – 1944

COMPOSIÇÃO 8, 1923
MODELO DE COMPOSIÇÃO ABSTRATA  

https://cdn.culturagenial.com/imagens/vassily-kandinsky-1923-composition-8-huile-sur-toile-
140-cm-x-201-cm-muse-e-guggenheim-new-york-cke.jpg



ARTE 
ABSTRATA 

O que é arte abstrata?

A arte abstrata é um movimento das artes plásticas

que tem como característica mais marcante a

representação das formas de maneira não real.

O uso de formas geométricas, linhas retas e curvas

e muitas cores também é bastante presente,

principalmente na pintura. As formas são mais

simples e o contraste, entre as cores, luzes e

sombras é muito usado.

https://www.significados.com.br/arte-abstrata/ 



COMPOSIÇÃO VII 
Mais uma obra abstrata

Composição VII 
É uma pintura a óleo sobre tela realizada pelo artista 
russo Wassily Kandinsky em 1913. 
Esta pintura representa o auge dos trabalhos artísticos 
antes da Primeira Guerra Mundial.

• Artista: Wassily Kandinsky
• Período: Abstract art
• Criação: 1913
• Gênero: Arte abstrata
• Técnica: Óleo sobre tela
• Dimensões: 200 × 300

https://artsandculture.google.com/asset/composition-
vii/CQHOKgpWcL_UPA?utm_source=google&utm_medium=kp&hl=pt-BR&avm=2

https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk02xFOGbxTZJUBBW_30AYwHAJKvLQQ:1590105934327&q=composi%C3%A7%C3%A3o+vii+artista&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSqTLMsKTHXks1OttIvyywuTcyJTywq0Qfi8vyibCsgnVlcsohVIjk_tyC_OPPw8sOL8xXKMjMVIDKJACdNlAdKAAAA&ved=2ahUKEwjSoPualsbpAhU1LLkGHWO7B_sQ6BMoADANegQICxAC
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk02xFOGbxTZJUBBW_30AYwHAJKvLQQ:1590105934327&q=composi%C3%A7%C3%A3o+vii+per%C3%ADodo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSqTLMsKTHXks1OttIvyywuTcyJTywq0Qfi8vyibKuC1KLM_JRFrJLJ-bkF-cWZh5cfXpyvUJaZqQCUObw2PyUfALMYijZLAAAA&ved=2ahUKEwjSoPualsbpAhU1LLkGHWO7B_sQ6BMoADAOegQIDRAC
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk02xFOGbxTZJUBBW_30AYwHAJKvLQQ:1590105934327&q=composi%C3%A7%C3%A3o+vii+abstract+art&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSqTLMsKTFX4gXzkqriDcyTDdK0ZLOTrfTLMotLE3PiE4tK9IG4PL8o26ogtSgzP2URq2xyfm5BfnHm4eWHF-crlGVmKiQmFZcUJSaXKACV7mBlBACM658hYQAAAA&ved=2ahUKEwjSoPualsbpAhU1LLkGHWO7B_sQmxMoATAOegQIDRAD
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk02xFOGbxTZJUBBW_30AYwHAJKvLQQ:1590105934327&q=composi%C3%A7%C3%A3o+vii+cria%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSqTLMsKTHXkstOttIvyywuTcyJTywq0Qfi8vyibKvkotTEktSURaxSyfm5BfnFmYeXH16cr1CWmamQXJSZCOYBACvgfVZNAAAA&ved=2ahUKEwjSoPualsbpAhU1LLkGHWO7B_sQ6BMoADAPegQIDhAC
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk02xFOGbxTZJUBBW_30AYwHAJKvLQQ:1590105934327&q=composi%C3%A7%C3%A3o+vii+g%C3%AAnero&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSqTLMsKTHXkslOttIvyywuTcyJTywq0Qfi8vyibKv01Lyi1EWsEsn5uQX5xZmHlx9enK9QlpmpkH54VV5qUT4A0hUU9kkAAAA&ved=2ahUKEwjSoPualsbpAhU1LLkGHWO7B_sQ6BMoADAQegQIEBAC
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk02xFOGbxTZJUBBW_30AYwHAJKvLQQ:1590105934327&q=composi%C3%A7%C3%A3o+vii+t%C3%A9cnica&ved=2ahUKEwjSoPualsbpAhU1LLkGHWO7B_sQ6BMoADARegQIERAC
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk02xFOGbxTZJUBBW_30AYwHAJKvLQQ:1590105934327&q=composi%C3%A7%C3%A3o+vii+dimens%C3%B5es&ved=2ahUKEwjSoPualsbpAhU1LLkGHWO7B_sQ6BMoADASegQIDxAC


QUADRADOS COM CÍRCULOS CONCÊNTRICOS

OBRA ABSTRATA

Quadrados com Círculos Concêntricos é um dos trabalhos 

mais famosos de Kandinsky. 

É um pequeno estudo sobre como diferentes combinações 

de cores são percebidas.

Artista: Wassily Kandisky
Criação: 1913
Período: Abstract art
Gênero: Arte abstrata 



PRODUÇÃO
Agora que já recordamos um pouquinho sobre 
composição vamos colocar a mão na massa. 

Bora produzir, pessoal!!! 

Hoje vamos fazer uma composição abstrata. 



ATIVIDADE 1 

FAÇA UMA LINDA COMPOSIÇÃO ABSTRATA.

USE LINHAS FORMAS E CORES PARA CRIAR

SUA OBRA DE ARTE .

BOA PRODUÇÃO !



LEMBRANDO AS ETAPAS DO DESENHO 

Inicie o seu desenho pelo esboço que é bem fraquinho pra não marcar a folha, lembra? 

Separe seus lápis com diferentes cores a sua escolha. 

Vamos pintar suavemente todo o nosso trabalho e aos poucos  escurecendo colocando 
um pouquinho mais de força ou utilizando um tom mais escuro da cor escolhida. 
Mude a direção da pintura, respeitando o formato  de sua composição. 

Faça com tranquilidade e muito capricho. 
Evite deixar marcas de lápis e espaços em branco na pintura. 
Fazendo assim sua composição vai ficar muito linda. 



ATENÇÃO

VAMOS FAZER NOSSA 
ATIVIDADE NO NOSSO 

“CADERNÃO” – BLOCO DE 
DESENHO A3.

FAZER A ATIVIDADE COM 
MUITO CAPRICHO E CARINHO 
USANDO TODO O ESPAÇO DA 

FOLHA

NÃO VALE FAZER 
PEQUENININHO TÁ?

SUA OBRA DE ARTE MERECE 
SER ADMIRADA POR TODOS.

BORA COMEÇAR? BOA PRODUÇÃO !!! 



POSTANDO  EM 
#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com composição. 

• Logo estaremos de volta.  

• Se desejar pode postar o resultado do trabalho nas redes sociais 

usando a #fegoemcasa para encantar a todos com sua Arte.

• Nós professores da Fêgo ficaremos muito felizes em ver suas 

obras na internet. 

• Nos encontramos na próxima aventura !!!

• Abraços carinhosos ; )

Prof.ª Vanda Savóia

Fonte das pesquisas: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky

