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Formas gráficas na vida cotidiana

A primeira atividade proposta no curso temático Revista Contrações 

foi a fotografia de um objeto gráfico.

O objetivo da atividade é a sensibilização da percepção dos alunos e 

alunas para o universo das formas gráficas presentes na vida 

cotidiana e que tantas vezes passam despercebidas.

Não houve outra delimitação para a atividade, além do objetivo de 

fazer um registro fotográfico de um objeto gráfico.

Aqui, começa o curso e a reflexão quando nos perguntamos:

O que é um objeto gráfico?

Será que qualquer objeto pode ser visto como um objeto gráfico?

Sem dúvida, quando pensamos na forma da pizza, aquilo que mais 

ressalta em nossa memória é a forma redonda dividida em oito partes 

ou o círculo raiado quando pensamos na roda gigante ou de bicicleta, 

mas estes objetos não fazem parte do mundo dos objetos gráficos 

como quisemos pensá-los. É que a pizza e a roda de bicicleta são 

formas “gráficas” funcionais, isto é, sua forma foi determinada pela 

adequação a sua função. 

Quando pensamos aqui em objetos gráficos, queremos nos referir 

àqueles objetos cujas formas gráficas foram feitas não para atender 

uma funcionalidade, mas para agradar e refinar a experiência.             

Prof. Iuri Pereira
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