
   

   

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

 Nome:      Data: ___/___/202__ 

Unidade Escolar:      Ano: 9º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
Elementos das Linguagens: Componentes fundamentais para a composição da produção artística;  
Contextos e Práticas: A arte e os cinco sentidos 
 

Habilidades: 
(GO-EF09AR04-C) Reconhecer e explorar suportes, ferramentas, materiais e técnicas tradicionais e 
alternativas, como componentes fundamentais para a composição da produção artística, bem como valorizar 
o processo de criação e a poética individual, ampliar o repertório estético e visual, dando significado às 
vivências sensíveis e reflexivas na produção de diálogos e narrativas visuais. 
(GO-EF09AR02-A) Reconhecer e explorar elementos que estimulem outros sentidos e outros fazeres para 
além do visual. Dialogar com a produção artística, como experiências sonoras, táteis, olfativas e degustativas e 
comunicar ideias e sensações. 
(GO-EF09AR03-A) Reconhecer e valorizar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes 
visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais, nacionais e universais, assim como as 
representações que estas fazem dos sujeitos, observando papeis de gênero e outros marcadores sociais, 
utilizar conceitos e contextos das produções socioculturais de diferentes períodos da história da arte para 
produzir artisticamente. 

 

ATIVIDADE 022 
 

Artes Gráficas 

 

Gravura é um termo utilizado para nomear uma linguagem, um conjunto de técnicas artísticas e 

também o resultado dessas técnicas. O termo também é utilizado para se referir a desenhos feitos 

em superfícies duras - como madeira, pedra e metal - com base em incisões, corrosões e talhos 

realizados com instrumentos e materiais especiais. As mais utilizadas são a xilogravura, a gravura em 

metal, a litografia e a serigrafia.  

A monotipia, que também pertence à família das gravuras planográficas, é uma gravura única 

impressa de uma matriz lisa que não tenha sido gravada ou entalhada. A monotipia é uma técnica de 

impressão muito simples.  

Apesar de todas serem técnicas de reprodução, cada uma possui suas especificidades, como um 

material diferente usado como matriz (como pedra, madeira e metal) e uma forma única de 

reproduzir a imagem, todas porém compõem a família das artes gráficas. 



   

   

 

           

Mau me quer - bem me quer (1972)                                          Café (1977) 
(da série "Uma história do Amazonense Adevaldo")              Ana Prado  
Adevaldo Ferreira Rodrigues                                                       Gravura (monotipia) 
Gravura 
 

Fonte das imagens: 
https://acervo.pinacoteca.org.br/online/resultado.aspx?ns=216000&todosRegistos=true&refazPesqu
isa=sim&modo=album&museu=&Lang=BR&order=2511&by=asc 

 

1. Após a leitura do texto, responda: o que é gravura? É correto dizer que a monotipia é também uma 

gravura? Qual a diferença entre a monotipia e outros tipos de gravura? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



   

   

2. Observe as imagens 1 e 2. Faça uma comparação entre elas, destacando semelhanças e diferenças 

no que diz respeito à técnica, temática e uso das cores. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

3. As imagens das obras apresentadas nos remetem a elementos da natureza (folhas, flores, fruto do 

café), mas também podem nos remeter a memórias: a brincadeira de bem me quer/mal me quer e o 

cheiro das flores deixado nas mãos pelas pétalas, ao dia a dia com o cheiro forte de café... Explore 

alguns objetos que você tem em casa: sua toalha, colcha ou cobertor, algum elemento presente na 

cozinha (alho, café, frutas), sinta o cheiro e a textura dos "objetos" selecionados. Você associa os 

cheiros e textura a alguma recordação ou a alguma pessoa que você conhece? Fala um pouco sobre a 

sua experiência. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

4. Faça uma visita ao acervo virtual de gravuras da Pinacoteca de São Paulo: 

https://acervo.pinacoteca.org.br/online. Observe os trabalhos e escolha dois que mais te chamem a 

atenção. Salve as imagens, compartilhe os resultados (você pode tirar um print) e fale um pouco 



   

   

sobre o que mais lhe chamou a atenção nas respectivas imagens. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

5.  As imagens 1 e 2, embora tenham uma "temática" relacionada a elementos da natureza (folhas, 

flores) são distintas quanto a forma de apresentá-los. A artista Ana Prado utilizou uma técnica de 

impressão única, também conhecida como monotipia, aproveitando forma e textura dos elementos 

representados: tanto os grãos de café quanto a textura das folhas do café aparecem como se 

estivessem "em negativo" (no caso, pela subtração da tinta).  

Faça alguns experimentos com a textura das folhas: Selecione folhas, de preferência mortas, passe o 

rolinho de tinta com tinta guache sobre a folha e transfira-a ao papel. Ou posicione algumas folhas no 

papel e passe o rolinho com a tinta sobre elas. Não se preocupe com os resultados, experimente a 

técnica e depois crie sua composição. (Faça a atividade em folhas de papel a parte) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


