
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 3º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem:   
Artistas e artesãos  
Processos de Criação:   
Relação dos processos de criação e a produção autônoma entre as diversas linguagens artísticas.   
Contextos e Práticas:  
Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e nacionais.  

Habilidades: 
(GO-EF03AR07-B) Conhecer e respeitar os artistas e artesãos locais e regionais, bem como 

estabelecer relações com os nacionais e internacionais de forma investigativa e crítica.  

(GO-EF03AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as possibilidades de relacionar 
os processos de criação com a produção autônoma entre as diversas linguagens artísticas, 
respeitando suas experiências, suas vivências e suas percepções.  

(GO-EF03AR01-A) Apontar, relacionar, compreender, explorar, representar e criar criticamente 
formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e nacionais, 
desenvolvendo a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e valorizar o repertório 
imagético do cotidiano individual e coletivo, fortalecendo o respeito às diferenças sociais e 
compreendendo-se enquanto sujeito atuante na sociedade.  

  

ATIVIDADE 015  

  

Olá, estudante! Lembra-se que já vimos que as obras de arte podem ser apreciadas de várias formas?  

Nesta atividade vamos aprender sobre a gravura. Que é a arte na qual o artista expressa suas emoções 

através da impressão no papel, de formas gravadas em diversos tipos de material, permitindo a sua 

reprodução a partir de uma matriz. Consiste em transferir uma imagem a partir de outro tipo de 

suporte e existem vários tipos de gravuras: xilogravura, feita sobre a madeira; a litografia, feita sobre 

a pedra; a serigrafia, feita sobre tecido, etc. Através da sua arte, os gravuristas nos mostram pessoas, 

paisagens e objetos do mundo que nos cerca. Eles aprendem a fazer gravuras observando, analisando 

e capturando momentos significativos de nossa vida através de seu olhar, brincando com as formas e 

cores invertidas.  Assim cada gravurista inventa seu jeito próprio de gravar e imprimir as formas que 

imagina.  



 

  

No nordeste brasileiro é comum encontrarmos pequenos livros de poesias com histórias populares. 

Esses livretos compõem a chamada literatura de cordel. A literatura de cordel tem esse nome 

porque, geralmente, os livretos ficam pendurados em cordões nas feiras das cidades para serem 

vendidos. Uma das características desses livretos é a utilização de xilogravura na capa e nas páginas 

internas, para ilustrar a história contada.  

  

Observe a imagem abaixo:   
  

 
Imagem 1  

Capa do livreto de Literatura de cordel - Xilogravura  

Fonte: https://escola.britannica.com.br/artigo/cordel/574457 /acesso em 23/09/2020 

 

01. Leia este trecho de um poema de cordel de João Martins de Athayde intitulado “As Proezas de 

João Grilo”.  

  

João Grilo foi um cristão  

Que nasceu antes do dia  

Criou-se sem formosura  

Mas tinha sabedoria  

E morreu depois das horas  

Pelas artes que fazia.   […]  

https://escola.britannica.com.br/artigo/cordel/574457


 

  

João Grilo chegou na corte  

Cumprimentou o sultão  

Disse: pronto, senhor Rei.  

(deu-lhe um aperto de mão)  

Com calma e maneira doce  

O sultão admirou-se  

Da sua disposição.  (...)        

  

02. No espaço abaixo desenhe e pinte a capa do livreto de cordel com caneta hidrográfica preta. 

  

  

“As Proezas de João Grilo”  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

  

Uma técnica de gravura muito usada para produzir imagens chama-se frotagem. Foi desenvolvida 

pelo artista alemão Max Ernst. Ele teve a ideia de colocar uma folha de papel sobre um piso de 

madeira de seu ateliê e esfregar um pedaço de carvão sobre essa folha, copiando assim a textura do 

piso na folha. As marcas da madeira e as linhas surgiram na folha, formando assim um desenho. Essa 

técnica agradou ao artista e ele percebeu que poderia usar outros materiais e conseguir vários 

efeitos e desenhos.  

  

03. As imagens abaixo são obras do artista Max Ernst. Observe-as e responda:  

  

 
Imagem 2  

Frotagem  

Fonte: http://despinarangou.blogspot.com / acesso em 24/09/2020.  

  

A) O que você vê?  

  

 

 

  

B) Você acha que essas formas foram inventadas pelo artista, ou é algo real? Por quê?  

  

 

 

http://despinarangou.blogspot.com/
http://despinarangou.blogspot.com/
http://despinarangou.blogspot.com/


 

  

C) Como você acha que o artista fez essas imagens, desenhando, pintando ou usou uma técnica 

diferente?  

  

 

 

  

04. No espaço abaixo embaixo da folha coloque alguns objetos pequenos, como chaves, clipes, 

moedas, linhas diversas, etc. Esfregue a ponta de um lápis preto sobre o papel de modo a pintar 

e a destacar o objeto.   

  

 



 

  

Observe a imagem abaixo:  
  

 
Imagem 3  

Matriz em gesso  

Fonte: https://www.aredacao.com.br/noticias/104003/ze-cesar-abre-exposicao-individual-de-gravuras-no-mag /acesso 

em 23/09/2020 

 

05. O que é uma gravura?   

  

 

 

  

06. Você já viu alguma gravura? Onde?  

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

  

07. O que você vê na imagem 3? Descreva:  

 

 

 

  

  

https://www.aredacao.com.br/noticias/104003/ze-cesar-abre-exposicao-individual-de-gravuras-no-mag


 

  

08. Com um lápis, desenhe figuras sobre uma bandejinha de isopor (esta deve ter no máximo de 23 

x 11,5 cm e espessura mínima de 1 cm). Depois com um palito de dente esculpa os desenhos. 

Finalmente, usando pincel grosso ou rolo de espuma ou bucha de espuma, espalhe tinta guache 

sobre os relevos produzidos na placa de isopor. Carimbe o resultado final na folha abaixo.  

  

 

  


