
ATIVIDADE 1 – FORMAS POSITIVAS, NEGATIVAS E GRAFISMO 

 

FORMAS POSITIVAS E NEGATIVAS 
 

A forma é geralmente apresentada como que ocupando o espaço, mas também pode ser vista 
como um espaço vazio circundado por espaço ocupado. 

Quando é preenchida como ocupando um espaço, a chamamos forma positiva. 
Quando é preenchida como um espaço vazio, circundado por espaço ocupado, a chamamos de 

forma negativa. 
No design em branco e preto, tendemos a considerar o preto como forma positiva (ocupada) e o 

branco como negativa (não ocupada). Porém, tais conceitos não são sempre verdadeiros. Quando as 
formas do design se interpenetram ou se intersecionam não mais se distingue negativo e positivo. As 
formas sejam positivas ou negativas são geralmente entendidas como um FORMATO, que se encontra 
sobre um FUNDO. Em casos ambíguos a relação figura-fundo pode ser reversível. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Agora é com você: crie uma composição artistica utilizando a forma positiva e a forma negativa. 
Vale pesquisar na internet, só não vale imprimir. Use sua criatividade e faça um desenho prório! 

 

O GRAFISMO 
O Grafismo: É a arte em que são mais relevantes as formas, as cores e detalhes do que a figura ou a 

representação. 
Pode ser também uma forma mais simples de representar um objeto ou composição de objetos, 

contando que os impactos de cor e forma façam sentido com a proposta do artista. 
A arte do grafismo é simples e exuberante das cores, criando conceitos como a repetição, ritmo, 

equilíbrio e escala, o grafismo pode mostrar uma ideia estática ou uma sensação de movimento. 
Um dos mais belos e antigos exemplos de grafismo no Brasil vem dos nossos índios. 

  Grafismo indígena 
  

Não se trata de uma “arte indígena”, e sim de “artes indígenas”, já que cada povo possui     
particularidades na sua maneira de se expressar e de conferir sentido às suas produções. 

O grafismo dos povos indígenas ultrapassa o desejo da beleza, trata-se sim, de um código de 
comunicação complexo, que exprime a concepção que um grupo indígena tem sobre um indivíduo e 
suas relações com os outros índios, com os espíritos, com o meio onde vive... 
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Para certas etnias, os grafismos possuem outra função: indicar se o indivíduo pertence a um 
determinado grupo dentro da sociedade indígena. 

Por fim, uma terceira função para os grafismos indígenas é a identificação étnica de cada grupo. 
As pinturas que os índios do Xingu usam no corpo e em seus objetos, são completamente diferentes 
dos grafismos de índios que vivem no norte do Amazonas, por exemplo. É possível com um pouco de 
prática, reconhecer a qual etnia pertence algum objeto a partir da decoração do mesmo. 

 

 
 
 

 Agora é com você: crie uma composição artistica utilizando as ideias de grafismo indígena. Use sua 
criatividade! 

 

 
 
OBS: Enviar as respostas para o e-mail: portuguesdani.cepmg@gmail.com com seu nome, série e turma.  
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