
 

 

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

Unidade Escolar:    Ano: 7º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Tema/ Objeto do Conhecimento: Elementos das Linguagens: Elementos constitutivos das artes visuais 
Contextos e Práticas: Estilos visuais  

Habilidades: (GO-EF07AR04-A/C) Reconhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais, 
tais como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, a perspectiva, os planos, 
a composição e desenvolver a expressão artística e imagética, utilizando de suportes, ferramentas, 
materiais e técnicas tradicionais e alternativos como componentes fundamentais para a composição 
da produção artística, valorizar o processo de criação e assim comunicar ideias.  

(GO-EF07AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 
espaço, bem como ampliar o seu repertório estético e imagético.  

 

ATIVIDADE 002 

Sabendo que: A elaboração de uma imagem para comunicar uma ideia ou informação pressupõe o uso 

de uma linguagem visual. Assim como as pessoas podem "verbalizar" o seu pensamento, elas podem 

"visualizar" o mesmo usando a linguagem visual. Um diagrama, um mapa, uma fotografia, uma escultura 

e uma pintura são exemplos de usos da linguagem visual, e podem incluir o ponto, linha, forma, cor, 

movimento, textura, espaço e proporção. Mas como as imagens são construídas? Se prestarmos 

atenção a um desenho, veremos que nele há pontos, linhas e cores. As formas em artes visuais são 

constituídas por pontos, linhas, planos e cores e ao combiná-los entre si podemos criar imagens. Esses 

elementos são usados e explorados nas obras de artistas de diversos movimentos artísticos. Observe 

exemplos do Cubismo:  

O CUBISMO é um movimento artístico que surgiu no século XX. Os principais artistas são Pablo Picasso e 

Georges Braque. Esse movimento se expandiu e influenciou a literatura e a poesia. O quadro Les 

demoiselles d'Avignon, de Picasso, 1907, é conhecido como marco inicial do cubismo. Nele ficam 

evidentes as referências a máscaras africanas, que inspiraram a fase inicial do cubismo, juntamente com 

a obra de Paul Cézanne.  

O cubismo representava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as 

partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum 



 

 

compromisso com a aparência real das coisas. Historicamente o cubismo se originou na obra de 

Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e 

cilindros. Entretanto, os cubistas foram mais longe do que Cézanne. Passaram a representar os objetos 

com todas as suas partes num mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos 

os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Assim, essa atitude de decompor os objetos 

não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas.  

O pintor cubista tenta representar os objetos em três dimensões, numa superfície plana, usando formas 

geométricas, com o predomínio de linhas retas. Não representa de forma real, mas sugere a estrutura 

dos corpos ou objetos, sendo possível perceber planos, volumes, linhas, cores e outros elementos da 

linguagem visual.   

Observe atentamente as obras de três artistas cubistas:  

       
 IMAGEM 1  IMAGEM 2  IMAGEM 3 

    Les Demoiselles d’Avignon                         Porto em Normandy                Natureza morta com cestas de maçãs  

          Pablo Picasso, 1907                                    Georges Braque, 1909                                   Paul Cezanne, 1895  

  

IMAGEM 1: https://arteeartistas.com.br/les-demoiselles-davignon/ (acesso em 26/03/2020)  
IMAGEM 2: https://pt.wahooart.com/@@/8LHW5E-Georges-Braque-Porto-em-Normandy (acesso em 26/03/2020)  

IMAGEM 3: https://www.wikiart.org/pt/paul-cezanne/cesta-de-macas-1895 (acesso em 26/03/2020)   

 

  

a) Faça um estudo referente ao Cubismo e observe as IMAGENS 1, 2 e 3. Quais elementos ou 

características do Cubismo você consegue identificar?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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b) A imagem 1 Les Demoiselles d’Avignon é uma das obras que revolucionou a história da arte, 

dando base para o cubismo e a pintura abstrata. Inspirada no bordel da rua Avignon, em 

Barcelona, a pintura representa cinco mulheres nuas, que se transformam em figuras 

geométricas, com contornos de linhas irregulares e quebradas — um grande marco da estética 

cubista. Ela está disponível no Museu de Arte Moderna, em Nova York.   

Pesquise sobre o Cubismo brasileiro e faça alguns registros como contexto histórico, artistas que 

se sobressaíram e suas principais obras... Será que as obras representam o contexto/lugares em 

que estes artistas viviam? Quais são as artistas mulheres e brasileiras que se destacam neste 

período?   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

  

c) Na imagem 2, Porto em Normandy, de Georges Braque, cena da primavera de 1909. Em lugar de 

um espaço aberto preenchido com cor, o céu representado na pintura Porto em Normandy é 

cheio de formas como a paisagem.   

Você consegue identificar elementos de um porto na imagem? Cite-os.   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

d) E agora você é o artista! Use sua imaginação, se o artista “Braque” estaria aqui em Goiânia hoje, 

qual espaço ele representaria numa tela? Uma rodoviária? O aeroporto? Um estacionamento de 

shopping? Uma rua movimentada? Uma escola? Crie um desenho/pintura usando elementos do 

Cubismo e represente um espaço que você gosta no seu bairro ou cidade.  



 

 

  

  

 

e) Observe a imagem 3, Natureza morta com cesta de maçãs. (A cesta está calçada por um livro de 

modo que, inclinada, ofereça um melhor ponto de vista. A toalha, amarfanhada, na sua 

desarrumação acrescenta riqueza plástica através de suas dobras e acentuando no branco as 

oposições cromáticas entre as frutas e a superfície da mesa. A iluminação dos objetos, 

perspectiva ou profundidade...).  

Procure pesquisar e conceitue “natureza morta” na arte.   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  



 

 

  

f) Sua vez! Estudante monte uma cena/natureza morta na sua casa. Utilize objetos que tenham 

formas diferentes, frutas, plantas... e faça a sua pintura! Nesta atividade você estará 

relembrando desenho de observação.   

 

  

 


