
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 3º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 
Elementos das Linguagens:  
A Arte e os cinco sentidos  

Materialidades e Imaterialidades: Tecnologias e recursos digitais  

Habilidades: 

(GO-EF03AR02-A) Conhecer e explorar elementos diversos que estimulem outros sentidos para além 
do visual e dialogar com a produção artística, como experiências sonoras, táteis, olfativas e 
degustativas, ampliando suas sensibilidades e compreensão das possibilidades artísticas.  
(GO-EF03AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, como multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de criação e interação 

artística, levando em consideração a diversidade dos seus repertórios pessoais.  

 

ATIVIDADE 017 

 

  

Nessa atividade falaremos sobre a fotografia, que é a arte na qual o artista expressa suas emoções e 

sua sensibilidade por meio das imagens captadas por câmeras fotográficas. Em suas fotografias, os 

fotógrafos retratam pessoas e objetos do mundo que nos cerca. Mas nem todas as fotografias são obras 

de arte, existem as fotos caseiras tiradas no cotidiano sem uma preocupação com os aspectos técnicos. 

No caso da obra fotográfica existem alguns cuidados e necessidades: o artista deve escolher um tema 

e conhecer o motivo da foto; saber enquadrar os objetos e as pessoas na tela da câmera fotográfica; 

perceber a luz do ambiente; perceber a distância ideal em relação ao objeto a ser fotografado, ou seja, 

o artista tem que se preocupar com o tema, a iluminação, a distância e o enquadramento. E envolve 

ainda a emoção, um aspecto muito importante na arte de fotografar. Se, além de tudo isso, a fotografia 

emocionar quem a vê, então ela será uma obra de arte! É possível aprender a fotografar: ao observar o 

mundo em que vivemos e ao refletir sobre ele; ao brincar com a luz e as formas; ao capturar momentos 

da vida. Assim, cada artista cria seu próprio jeito de fotografar.  

  

  

  



 

  

Observe as imagens abaixo:  

  

 
Imagem 1  

Fonte: Fotografia Luciene Albernaz - Arquivo Pessoal. 
  

  

 
Imagem 2  

Fonte: Fotografia Luciene Albernaz – Arquivo Pessoal.  
  

01. Compare as duas fotos, você percebe o que melhorou? Descreva nas linhas abaixo a diferença 

entre elas.   

 

 



 

  

  

Fotografia: Técnica de captação e reprodução de imagens através da reflexão da luz sobre os objetos 

iluminados e fixados sobre uma superfície especialmente preparada para recebê-la. Não se consegue 

fazer fotografia no escuro! Aquilo que será fotografado deve estar sempre iluminado. Além de 

documental, a fotografia também se desenvolveu como arte. Um fotógrafo artista não possui apenas 

a curiosidade que o leva a uma simples fotografia, mas é aquele que procura o melhor ângulo, estuda 

e resume aquilo que vê e coloca dentro de uma cena. A história da fotografia no Brasil começou em 

1832, quando Hércules Florence, residente na cidade de Campinas, São Paulo, realizou as primeiras 

imagens fotográficas no país. 

   

01. O que é uma fotografia?  

  

 

 

  

02. O que é extremamente necessário ter para fazer uma fotografia?  

  

 

 

  

  

 

A fotografia e a pintura são linguagens artísticas semelhantes, porque ambas representam imagens. 

Quando a fotografia surgiu, muitos artistas perceberam que a pintura e o desenho permitiam 

expressar os sentimentos e as emoções com mais liberdade, dependendo do que ia ser retratado. A 

partir do século XIX, surgiram movimentos artísticos na pintura com linguagem e propostas novas que 

utilizavam cores, formas e linhas, mas sem se prender à necessidade de representar fielmente a 

realidade. Nesses movimentos, os pintores tinham mais liberdade de criação, podendo representar 

imagens bem diferentes da realidade. 

 



 

  

Observe as imagens abaixo:  

  

Imagem 3 
Mamoeiro. Cícero Dias, 1940.  

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra13103/mamoeiro-ou-dancarino / Acesso em 05/11/ 2020.  

  

  

Imagem 4 Fotografia de 

Mamoeiro.   
Fonte: https://flores.culturamix.com/jardim/mamoeiro-carica-papaya-e-caracteristicas-do-mamao / Acesso em 

03/11/2020.  
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04. Veja a pintura da imagem 3 e compare-a com a fotografia da imagem 4. Observe as semelhanças 

e as diferenças entre a pintura e a fotografia e escreva no quadro abaixo. Considere o tema, as 

cores, os materiais utilizados pelos artistas, etc. 

PINTURA X FOTOGRAFIA 

SEMELHANÇAS  DIFERENÇAS  

    

    

    

  

05. Observe as imagens 3 e 4. Escreva nas linhas abaixo o que você sente em relação à sensação de 

cheiro e gosto que as imagens te proporcionam. 

 

 

 

 

  

06. Desenhe no quadro abaixo o mamoeiro da fotografia, de modo que fique bem diferente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


