
   

   

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

 Nome:      Data: ___/___/202__ 

Unidade Escolar:      Ano: 9º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
Materialidades e Imaterialidades: Formas de expressão artística; Tecnologias e recursos digitais; 
Arte e Web;  
Contextos e Práticas: Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas; Linguagens 
das artes visuais em integração com as linguagens audiovisuais;  
Processos de criação: Sentidos Plurais; Relação dos processos de criação e produção autoral, 
autônoma e colaborativa entre as diversas linguagens artísticas;  

Habilidades: 
(GO-EF08AR05-A) Distinguir, explorar, compreender e empregar diferentes formas de expressão 
artística, bidimensionais e tridimensionais, existentes, tais como desenhos: pinturas, gravuras, 
colagens, HQ, zines, memes, intervenções artísticas, dobraduras, esculturas, modelagens, 
instalações, vídeos, fotografias, performances, grafite, tecelagens, entre outras possibilidades 
expressivas. Fazer uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos, técnicas convencionais e 
não convencionais, enquanto componentes fundamentais para ampliar as experiências artísticas, 
assim como seu repertório imagético, estético e sensível nas produções em contexto, fazendo uso 
consciente e responsável dos recursos naturais.   
(GO-EF09AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das Artes Visuais - Formas distintas das artes 
visuais artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas goianos, brasileiros e estrangeiros, de 
diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas artístico-visuais. Cultivar a percepção estética, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar, de interpretar e ampliar o seu repertório imagético. 
(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. 

ATIVIDADE 021 
 

Desenho e fotografia com Toninho Euzébio  
 

O artista Toninho Euzébio nasceu em Goiânia. Mudou-se para a capital Brasília, onde vive e 

trabalha. Sua trajetória iniciou com a primeira profissão: publicidade. Durante anos atuou como 

Diretor de Arte ou Diretor de Criação em diversas agências. Essa produção criativa serviu de base 

para a dedicação à carreira artística. 

Segundo o artista Toninho Euzébio, em entrevista, relatou: “Sempre tentei aplicar minhas 



   

   

ilustrações nos meus trabalhos. Gosto muito de observar e desenhar pessoas, pois posso tirar 

expressões, tipos e movimentos. Por isso, tenho sempre à mão uma caneta e um [caderno de 

desenho] para esses registros”. Veio a Brasília em 1972. Desde então, admira a cidade que viu 

crescer. Essa transição de publicitário para artista plástico começou em 2015, com sua primeira 

intervenção, onde representou uma típica cena, comum a muitos brasileiros: alguém aguardando 

atendimento do serviço público. O recurso de misturar realidade e desenho é muito utilizado na 

publicidade e, por conta da grande repercussão, transformou-se na principal linha de produção 

estética do artista. Que, passou a buscar inspiração em Monumentos da paisagem de Brasília e na 

natureza do Cerrado. Posteriormente, Euzébio passou a fazer seus desenhos interativos também em 

outras cidades, estados e países.  
 

Conheça algumas obras do artista TONINHO EUZÉBIO! 
  

 
FIGURA 1 – Imagem que deu início a produção artística, 2015 – TONINHO EUZÉBIO  

FONTE: https://www.metropoles.com/entretenimento/exposicao/toninho-euzebio-o-artista-que-transforma-as-paisagens-de-brasilia 
(acesso: 19/11/2021)  

 

 
FIGURA 2 - Interferência em Brasília – TONINHO EUZÉBIO  

FONTE: https://jornalinfocruzeiro.com.br/2018/10/01/toninho-euzebio-o-artista-que-transforma-as-paisagens-de-brasilia/    
(Acesso: 19/11/2021) 

https://www.metropoles.com/entretenimento/exposicao/toninho-euzebio-o-artista-que-transforma-as-paisagens-de-brasilia
https://jornalinfocruzeiro.com.br/2018/10/01/toninho-euzebio-o-artista-que-transforma-as-paisagens-de-brasilia/


   

   

 
FIGURA 3 - Interferência em Brasília – TONINHO EUZÉBIO  

FONTE: https://61brasilia.com/2018/02/23/artista-do-df-que-mescla-ilustracao-com-realidade-e-selecionado-para-expor-em-ny/ 
(Acesso: 19/11/2021)  

 
 

 
FIGURA 4 – Juscelino Kubistchek soltando pipa – TONINHO EUZÉBIO 

FONTE: https://61brasilia.com/2018/02/23/artista-do-df-que-mescla-ilustracao-com-realidade-e-selecionado-para-expor-em-ny/ 
(Acesso: 19/11/2021)  

 
 
 

 
FIGURA 5 – Dia do amigo - Intervenção em Brasília, 2019 – TONINHO EUZÉBIO  
FONTE: https://www.facebook.com/arttoninhoeuzebio/ (Acesso: 19/11/2021)  

 

https://61brasilia.com/2018/02/23/artista-do-df-que-mescla-ilustracao-com-realidade-e-selecionado-para-expor-em-ny/
https://61brasilia.com/2018/02/23/artista-do-df-que-mescla-ilustracao-com-realidade-e-selecionado-para-expor-em-ny/
https://www.facebook.com/arttoninhoeuzebio/


   

   

1- Agora que você conheceu algumas obras, retome a figura 1, que representa o início da carreira 

do artista Toninho Euzébio. Nela percebe-se uma pessoa sentada, esperando atendimento no 

serviço público em Brasília, e na interferência com desenho, a frase: “Que demora! Não vai 

chamar a minha senha?” Isso é comum acontecer? Você ou algum familiar já vivenciou situação 

semelhante? Descreva os elementos e principais detalhes que consegue observar (linhas, cores, 

formas, figuras, objetos...). Escreva também a sua impressão ou opinião sobre a frase inserida na 

foto original. Você escreveria outra frase, qual?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2- Nas figuras 2 e 3, aparece a estátua da justiça (em frente ao Palácio da Justiça em Brasília). 

Pesquise e escreva o motivo pelo qual a estátua tem os olhos vendados. E porque o artista 

Toninho Euzébio desenhou duas versões diferentes? Qual a leitura que você faz: numa a justiça 

está com a cabeça quebrada e na outra tentando abrir ou destampar o olho? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



   

   

3- Retome a figura 4, “Juscelino Kubistchek soltando pipa”. Pesquise e faça o registro de quem foi 

Juscelino Kubistchek. Em sua opinião, porque o artista desenhou esse personagem da política 

soltando pipa?   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4- Atividade prática. Na figura 5, a interferência do artista na estátua em Brasília, representa o dia 

do amigo. Escolha uma fotografia de uma data significativa para você, ou imagem de revista, ou 

ainda, tire uma fotografia e imprima, cole no espaço abaixo (ou use outra folha).  Na sequência, 

experimente fazer um desenho/interferência criando ou recriando uma parte da 

fotografia/imagem escolhida. Você pode colar sobre a fotografia. Registre com seu celular o 

desenvolvimento da sugestão de atividades criativa. Mãos à obra!  

 


