
  

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS   

Nome:      Data: ___/___/2020   

Unidade Escolar:      Ano: 9º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Processos de Criação: Processos de criação em artes 
visuais  

Habilidades  

(GO-EF09AR06-A) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas 

cotidianos ou de interesses artísticos de modo autoral, fazendo uso de materiais, 

instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais, dialogando sobre a obra de 

artistas em contextos diversos, ressignificando sua própria produção artística e as dos 

colegas, para alcançar sentidos plurais, bem como ampliar seu repertório imagético e 

inventivo, dando sentido aos contextos afetivos, sociais e culturais, de modo crítico e 

reflexivo.  

(GO-EF09AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, trazendo sentidos e significados para 
as produções artísticas diversas.  

 

ATIVIDADE 013 
 

  
Fig. 1- Guernica – Pablo Picasso, 1.937  

Fonte: https://static.todamateria.com.br , acesso em 10/09/2020   

  

Guernica é talvez a obra mais emblemática da carreira de Pablo Picasso e da arte do século XX. 

Medindo 349,3cm x 776,6cm a obra mostra os horrores do bombardeio à cidade basca de Guernica 

em 26 de abril de 1937. Durante a Guerra Civil Espanhola a cidade ficou em chamas após sucessivos 

ataques por aviões e Picasso, mesmo morando em Paris nessa época, não se calou diante do 

ocorrido depositando na tela todo seu pesar.   

   

https://static.todamateria.com.br/


  

 

1) Com um olhar bem atento, observe a figura 1. O que os seus olhos veem?  O que a imagem 

transmite?   

Explique.     

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

2) As imagens que compõe a cena da obra Guernica, são notáveis representações produzidas pelo 

artista, que trazem ao expectador toda agonia e desumanidade dos momentos de horror 

passados na cidade basca.  Com suas palavras, comente sobre o papel do artista e as diversas 

funções que a arte pode assumir em nossa vida.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 

 

 



  

 

 

Para produzir a pintura da figura 1, Picasso utilizou uma técnica bastante difundida no Cubismo – a 

collage – que consiste na colagem de papeis e objetos para composição da obra.   

Agora é com você!   

3) Utilizando a técnica de colagem, selecione imagens de revista, jornal, fotografias e produza uma 

composição visual que retrate algum acontecimento social atual.  

  

    

  

          

  

    

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Figura 2: O massacre dos inocentes – Cândido Portinari, 1943 

Fonte: http://warburg.chaa-unicamp.com.br, acesso em 10/09/220 

 

4) Observe atentamente para a obra (figura 2) do artista Cândido Portinari e com suas palavras, 

descreva quais as semelhanças que você percebe em relação a obra Guernica de Pablo Picasso.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

  

  


