
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo:  
Processos de Criação: Relação dos processos de criação e produção autoral, autônoma e 
colaborativa entre as diversas linguagens artísticas.  

Habilidades:  
(GO-EF09AR32) Analisar e explorar, por meio de projetos temáticos diversos, as possibilidades de 
conexão entre os processos de criação com a produção autoral e autônoma, relacionando-os com 
as linguagens artísticas e suas especificidades, observando os múltiplos contextos.   
   

 

ATIVIDADE 018   

Olá, estudante! 

Você já fez colagem? Gostou do resultado que conseguiu usando a técnica de colagem? Na 

atividade de hoje você vai conhecer um pouco do trabalho criativo de um artista brasileiro que 

usa o recorte e colagem para compor suas produções artísticas!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conheça agora algumas das produções artísticas de Adriano CATENZARO. 

ADRIANO ALMEIDA GONÇALVES 

Conhecido como Adriano CATENZARO, é artista visual, designer e ilustrador, nasceu em 

1979, em Curitiba/Paraná, onde vive e trabalha. Graduado em Desenho Industrial e pós-

graduado em Design de Embalagens, produz obras que combinam técnicas de recorte e 

colagem, desenvolveu e produziu uma variedade de trabalhos artísticos que circulam entre 

a ilustração e a arte contemporânea. 

Já foi premiado no Brasil, na Suécia e na Argentina, seu trabalho consiste na colagem 

manual de recortes de papéis, embalagens, impressos, plásticos, tecidos, além de materiais 

gráficos como tinta, pigmentos e outros. Seu trabalho é original e geralmente bem 

colorido.  

Adriano sempre foi encantado em utilizar materiais rústicos e descartados como parte de 

suas obras. A colagem começou como uma tentativa de dar uma nova função e criar novas 

formas e texturas com estes materiais. Sempre criativas, o resultado de suas produções são 

figuras de animais coloridos, silhuetas arquitetônicas, figuras humanas sorridentes e muitas 

formas geométricas e abstratas, envolvidas em papel, cola e barbantes.  



 

 

 

 

Figura 01 – VOLCANO - Catenzaro, 2014 
Fonte: https://www.catenzaro.com.br/Volcano  (Acesso: 22/11/2020) 

 
 

 
Figura 2 –  SÃO PAULO – Catenzaro, 2013   

Fonte: https://www.catenzaro.com.br/following/catenzaro.com.br/Sao-Paulo-I  (Acesso:22/11/2020) 
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Figura 3 – DIA DE CALOR – CATENZARO, 2014 

Fonte: https://www.catenzaro.com.br/following/catenzaro.com.br/Dia-de-Calor  (Acesso: 23/11/2020) 

 

 
Figura 4 – COLAGEM 03 – Catenzaro, 2014 

Fonte: https://i2.wp.com/followthecolours.com.br/wp-content/uploads/2014/11/follow-the-colours-CATENZARO-
colagem-03.jpg?ssl=1 (Acesso: 23/11/2020)  

https://www.catenzaro.com.br/following/catenzaro.com.br/Dia-de-Calor
https://i2.wp.com/followthecolours.com.br/wp-content/uploads/2014/11/follow-the-colours-CATENZARO-colagem-03.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/followthecolours.com.br/wp-content/uploads/2014/11/follow-the-colours-CATENZARO-colagem-03.jpg?ssl=1


 

 

 

 Agora é sua vez de refletir... 

A) Você conheceu algumas obras de Adriano Catenzaro. Na figura 1, VOLCANO, a ideia é 

chamar a atenção e pensar sobre a poluição nas cidades.  Sabe-se que as chaminés são 

uma das formas de poluição. Com quais outras “poluições” convivemos diariamente? 

Você acha que existem políticas públicas que se preocupam com essa situação? E você, 

qual é seu posicionamento crítico ou sua atitude diante da poluição ou das consequências 

e danos por ela causadas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

B) Observe a figura 2, SÃO PAULO, faça uma leitura da obra e relacione com a cidade onde 

você mora. (Se parece com a obra? É poluída? E as formas, cores, arquitetura... árvores, 

rios...?)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C) Nas figuras 3 e 4 (DIA DE CALOR e COLAGEM 03), os temas representados são atuais 

(para antes da pandemia por Covid-19): relações de amizade, proximidade, passeios, 

festas, música, show, espetáculos... Se você fosse o artista hoje, como representaria o 

isolamento social ou a forma de ensino/aprendizagem durante o período da pandemia? 



 

 

- Para sua produção artística: use alguns materiais de descarte, papéis coloridos, formas 

geométricas, barbante e a técnica de recorte e colagem; monte o seu trabalho sobre um 

suporte maior como um papelão, distribua os elementos (coloridos ou não) de forma que 

traduzam esse momento de isolamento, mas se lembre também das alternativas e 

possibilidades positivas que contribuíram para mudanças e transformações no seu 

cotidiano.  

 
           

 

Boa produção artística!  


