
   

   

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

 Nome:      Data: ___/___/202__ 

Unidade Escolar:      Ano: 8º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Elementos das Linguagens: Componentes fundamentais para a composição da produção artística; 
Contextos e Práticas: Matrizes Estéticas e Culturais; Patrimônio cultural material e imaterial 
 

Habilidades: 
(GO-EF08AR04-C) Reconhecer e explorar suportes, ferramentas, materiais, técnicas tradicionais e 
alternativas, como componentes fundamentais para a composição da produção artística, valorizar o 
processo de criação e ampliar o seu repertório estético e visual. 
(GO-EF08AR03-A) Reconhecer e valorizar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais, nacionais, universais, assim 
como as representações que estas fazem dos sujeitos, observando papeis de gênero e outros 
marcadores sociais. Compreender criticamente os conceitos e os contextos das produções 
socioculturais de diferentes períodos da história da arte. 
(GO-EF08AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 
em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias de diferentes 
épocas, compreendendo e construindo repertórios relativos às diferentes linguagens artísticas, bem 
como desconstruindo estereótipos. 
 

ATIVIDADE 022 
 

Gravura na teoria e na prática 

 

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 origem da técnica é difícil de mapear, porém existem registros que remontam do séc V, no continente 

asiático. No ocidente, a gravura teve seu destaque por volta do século XIV. A técnica começou a ganhar fama 

em meados do século seguinte e se propagou por toda a Europa e, com a colonização, chegou também às 

Américas e demais colônias. 



   

   

A gravura se tornou muito popular para a disseminação de ideias, imagens e texto, sendo bastante utilizada 

até os dias de hoje. Desde a produção dos famosos cordéis nordestinos até a produção de fanzines, a 

diversidade e riqueza dessa técnica ainda a mantém viva e atual. 

 

 

Fig. 1 J. Borges                                     Fig. 2 Xilogravura de J. Borges 

Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/museu-de-arte-do-rio-exibe-obras-ineditas-de-borges-

25361313 (acesso em 12/04/2022) 

 

1. Faça uma leitura da imagem 2. Qual a técnica utilizada? Quais as cores predominantes? Quem são os 

"personagens" e elementos principais  representados na cena?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. 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? 



   

   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Você já ouviu falar de Rubem Valentim? Esse artista brasileiro é muito versátil e aclamado, e se 

destacou como pintor, escultor e também como gravador. Sua obra, considerada por alguns como 

Construtivista ou Pós Construtivista, é marcada por um forte interesse pelas tradições populares do 

Nordeste e pelas referências ao universo religioso, mais especificamente relacionado às religiões de 

matiz africanas.  Observe a imagem abaixo e faça uma descrição dos elementos percebidos: cores, 

formas, composição.  

 

fig. 3 - Emblema (1987) - Gravura 
Rubem Valentim 

Fonte: https://www.catalogodasartes.com.br/obra/DeGezGP/ 

 



   

   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Faça uma pesquisa por mais algumas obras de Rubem Valentim e salve suas favoritas no seu banco 

de imagens. Salve as imagens no computador, tirando um print. Se puder, imprima-as (Não se 

esqueça de registrar o nome de cada obra). Escolha uma dessas obras e fale um pouco sobre os 

elementos utilizados na composição. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Vamos experimentar um pouco a técnica? A  proposta é simples: recorte formas geométricas (você 

pode se inspirar nas representações de Rubem Valentim) em papelão, EVA ou placas de isopor (pode 

ser daquelas que vem nas embalagens de supermercado), passe tinta (guache ou acrílica) em um dos 

lados da forma e "carimbe" numa folha de papel em branco. Não se preocupe com os resultados, 

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

 

 

 


