
CONCEITOS ESTRUTURAIS DA LINGUAGEM 
PLÁSTICA 

FORMA 
FIGURA E FUNDO  
FIGURA POSITIVA E FIGURA NEGATIVA 

 

EXERCÍCIO 1 | FASE 1 E 2 

 



Preparação 

Desenhar a lápis (muito leve) um 
rectângulo com dimensão de 2/3 em 
folha A3.  

1. Numa folha A3 

2. Traçar diagonais a unir os 
cantos; 

3. No centro traçar um 
rectângulo com cerca de 
20cm x 28cm 

4. Ou fazer uma margem como 
indica a figura. 

5. Fazer o mesmo a mais 8/10 
folhas A3. 

 

Tempo: 10-15min 



Ex.1|RELAÇÃO FIGURA-FUNDO 

 FASE1 – FORMAS POSITIVAS 

Tempo: – 30-45 min 

 

 FASE 2 -  FORMAS NEGATIVAS 

 Tempo: – 30- 45 min 

 

 FASE 3 – COMPOSIÇÃO GRÁFICA COM A RELAÇÃO FORMA E 

FUNDO 

 Tempo: 90 - 120 min 

 

 

 

 



Ex.1| FASE1 – FORMAS POSITIVAS 

 1ª - Libertação do traço e da percepção dos objectos 
 Realizar entre 3 a 4 registos rápidos de objectos naturais ou artificiais da forma principal, 

das suas linhas principais de estrutura e de contorno; 

 Pode utilizar sempre o mesmo objecto, de forma a melhorar ou registar o mesmo objecto em 
posições diferentes ou escolher outro (quando achar que o resultado é satisfatório). 

 

Material a utilizar: 

 2 ou 3 folhas A3 

 Riscadores: lápis dureza intermédia (entre 1h e 2B) 

 

Tempo:  

 1min, 1,30min, 2min, 3min, 5min 

 Tempo total: 15-20minutos 

 Ao longo da actividade analisar os resultados, de registo para registo 

 

 

 



Ex.1| Fase 2  - Formas Negativas 

 1º - Observar os registos feitos, e escolher um dos registos no qual 

verifique o contorno mais reconhecível. 

 2º - Numa folha A3, com o rectângulo 2/3 desenhado, tornar a desenhar o 

contorno escolhido mas de forma a que toque ou ultrapasse as margens / 

limites do rectângulo desenhado; 

 

 3º - Agora preencha  os espaços vazios a grafite ou marcador preto. 





CONCEITOS ESTRUTURAIS DA LINGUAGEM 
PLÁSTICA 

FORMA 
FIGURA E FUNDO  
FIGURA POSITIVA E FIGURA NEGATIVA 

 

EXERCÍCIO 1 | FASE 3 

 



Ex.1Fase 3  

COMPOSIÇÃO DE FUNDO-FIGURA 

 Objectivo: Realizar 2 composições gráficas, em que 

se evidencie a relação ambígua da figura-fundo, 

recorrendo à utilização de contrastes (cor e  textura). 

 

 

 Material a utilizar:  

2 folhas A3 e Riscadores: lápis dureza intermédia (entre 1h e 2B) 

 Tempo:   

Tempo total: 90 minutos 

 

 Metodologia a realizar: >>> 

 



Ex.1Fase 3  

COMPOSIÇÃO DE FUNDO-FIGURA 

 1º - Desenhe 2 fundos (malha geométrica), um em cada folha A3, com o 

rectângulo 2/3 desenhado: 

 Numa folha - Linhas (verticais e/ou horizontais e/ou oblíquas e/ou 

curvílineas) 

 Segunda folha - Círculos ou Ovais 

Desenhe à mão levantada ou utilize régua, esquadro e/ou compasso. 

A composição geométrica do fundo deve ser uma malha não muito  

apertada. 

 2º - Sobre o s fundos desenhados desenhar o contorno do 

objecto escolhido na aula anterior. 

 3º - Preencher os as formas desenhadas com cores e/ou texturas 

para fazer uma composição gráfica equilibrada. 

 



Os artistas conscientemente manipulam  

espaços/formas/figuras que estão entre 

imagens “espaços negativos” para 

balançar / contrastar áreas claro/escuro, 

e assim criar formas negativas 

interessantes. 

Ao longo da história de arte... 



ALGUMAS OBRAS PARA 

INSPIRAÇÃO 



“Gaberndorf II” 

Óleo sobre Tela, 

1924, 39 X 30.5 

inches 

 

Expressionismo 

Lyonel Feininger 



Paul Klee 

“The Lamb” 

1920 

Galeria 

Stadelsches 

Kunstinstitut 

Surrealismo 



Paul Klee 

“Rose 

Garden” 

1920 

Cubismo 

49 x 42.5 cm 

Galleria: Lenb

achhaus 

 

 



Romero Brito 

“The Horse” 

Pop Art 



Romero Britto 

The Apple 

1996 

72" x 72"  

Acrílico 



Summer Chair 

2006 72" x 

72" Acrylic on 

Canvas 



Espaço Negativo - Uma técnica simples e eficaz 

de desenho para treinar a visão para ver o 

mundo 3D-tridimensional-  de uma forma 2D – 

bidimensional 

O visor ou modura ajuda a perceber os espaços 

negativos. 

 

 

CRIAR VISOR / MOLDURA 



1º - Desenhar o VISOR 

1. Cartolina A4 

2. Traçar diagonais a unir os cantos; 

3. No centro traçar um rectângulo com 
cerca de 6cm x 8,5cm 

4. Em seguida, recortar o pequeno 
rectângulo do centro; 

5. O visor irá ajudar a perceber 
espaços negativos, estabelecendo 
uma margem para o espaço em 
torno das formas; 

6. Erguer o visor e, fechando um olho 
(ou tapando-o com uma das mãos), 
focalize um dos objectos através da 
abertura. 



Desenhar e criar o VISOR 

 Cortar numa cartolina  uma moldura (rectângulo) 

para enquadrar o objecto a ser desenhado;  

 Realizar registos rápidos de objectos naturais ou 

artificiais (perfil,silhueta, contorno) e 

experimentação dos meios actuantes (materiais e 

suportes); 

 Desenhar as molduras nas folhas A3, no qual o 

desenho "toca" os limites. 



2º - DESENHAR 

 Escolher o objecto (natural ou artificial); 

 Erguer o visor, novamente, e fechando um olho (ou 

tapando-o com uma das mãos), focalize o objecto 

através da abertura; 

 Enquadrar o objecto de forma a que toca nas 

margens pelo menos em dois pontos; 

 

 

 




