
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 7º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Processos de Criação: Processos de criação em Artes 

Visuais. Sentidos Plurais.  

Habilidades:   

(GO-EF07AR06-A) Desenvolver processos de criação em Artes Visuais com base em temas 
cotidianos ou de interesses artísticos, de modo individual, autoral, coletivo e colaborativo, 
fazendo uso de materiais, suportes, ferramentas, instrumentos, recursos convencionais, 
alternativos e digitais.   
(GO-EF07AR06-B) Dialogar sobre a obra de artistas em contextos diversos, sobre sua própria 

produção artística e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais e ampliar seu repertório 

imagético e inventivo.  

  

ATIVIDADE 016  

  
Figura 1. Moça Roubada- Xilogravura- J. Borges  

Fonte: http://artepopularbrasil.blogspot.com/2011/01/j-borges.html - acesso em 13/10/2020  
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Xilogravura  

  

 É a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem 

gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo.  

É uma técnica em que se entalha na madeira, com ajuda de um instrumento cortante, a figura ou 

forma (matriz) que se pretende imprimir. Após este procedimento, usa-se um rolo de borracha 

embebida em tinta, tocando só as partes elevadas do entalhe. O final do processo é a impressão em 

alto relevo em papel ou pano especial, que fica impregnado com a tinta, revelando a figura. Entre as 

suas variações do suporte pode-se gravar em linóleo (linoleogravura) ou qualquer outra superfície 

plana. Além de variações dentro da técnica, como a "xilogravura de topo".  

 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Xilogravura  

  
 

   

A) Tendo como referência a técnica de xilogravura e a imagem 1, use o papel e um lápis ou giz de 

cera para transferir texturas de elementos/objetos que tenha em casa. Coloque a folha de papel 

sobre o cimento, a tábua de madeira, o vidro da janela ou sobre objetos como moedas, solado 

de sapatos etc., e passe o lápis ou giz sobre o papel para "capturar" a textura.  

 

 

 

 

 

 

B) O próximo experimento será realizado utilizando folhagens de plantas.  Escolha folhas que 

tenham diferentes formatos, nervuras.  Em seguida, coloque a folha de papel sulfite sobre as 

folhagens que você escolheu, e passe o lápis ou giz de cera sobre o papel para "capturar" a 

silhueta/formas. Você poderá repetir este processo várias vezes e utilizar cores variadas.  
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C) Nesta atividade, iremos produzir “carimbos” utilizando como suporte bandejas de isopor. O 

primeiro passo é fazer um desenho na parte de trás da bandeja. Depois, com a tampa de caneta, 

ou lápis, contornar os traços para que fiquem mais fundos, em baixo relevo. Agora, é só passar o 

rolinho ou pincel em várias porções de tinta e cobrir o desenho. Em seguida, pressione a 

bandeja contra uma folha sulfite, e tire devagar para que a tinta não escorra nem estrague o 

desenho. Depois deixe a sua produção secar e se desejar, poderá emoldurá-la.  

 

 

 

 

 

 

D) Faça uma pesquisa sobre artistas que trabalham com a técnica de xilogravura. Entre as 

obras/artistas pesquisados, selecione aquelas que mais te chamaram a atenção (no mínimo uma 

de cada artista), salve-as em seu banco de imagens e escreva o que essas obras têm de mais 

interessante para você.       
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