
   

   

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

 Nome:      Data: ___/___/202__ 

Unidade Escolar:      Ano: 8º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
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-EF08AR01-A) Apontar, relacionar, compreender criticamente as formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, locais, regionais, nacionais e universais, desenvolvendo a percepção, 
o imaginário, o pensamento crítico, a interpretação, a capacidade de simbolizar e valorizar o repertório 
imagético pessoal e do cotidiano. 
(GO-EF08AR06-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 e sociais de 
modo individual, coletivo e colaborativo. 

ATIVIDADE 020 
 

Fotografia e ilustração com BEN HEINE 
 

Benjamin Heine, conhecido por Ben Heine, é um desenhista e ilustrador, mas também 

apresenta outras habilidades: pintor, fotógrafo e músico, que além de tocar alguns instrumentos como 

piano, por exemplo, atua como produtor e compositor.  

Nasceu no ano de 1983 na Costa do Marfim. Vive e trabalha na Bélgica. Ficou muito conhecido por 

suas séries Pencil Vs Camera, Circlism Digital e Flesh and Acrylic, onde mistura técnicas inovadoras. Os 

desenhos de Ben são impressionantes e criativos, misturam de maneira fantástica foto e ilustração a 

mão.  

Nos trabalhos de Bem é possível observar alguns pontos essenciais: sua mão está sempre visível 

(para representar a conexão entre o artista, a arte e quem a vê), o desenho é sempre preto em papel 

branco ou colorido em papel preto e os elementos de foto são extremamente vivos e na maioria das 

vezes, cheios de cor. Ele parte de uma fotografia, e faz desenhos a mão em um pedaço de papel, que 



   

   

sobrepõe na fotografia. Em seguida fotografa novamente a composição de técnicas, resultando em 

uma nova fotografia.  

 

Conheça algumas obras do artista Ben Heine! 
  

 
FIGURA 1 - Série pencil X câmera – BEN HEINE  

FONTE: https://arteeartistas.com.br/ben-heine/ (acesso: 16/11/2021)  
 
 

 
FIGURA 2- Autorretrato - Série pencil X câmera – BEN HEINE  

FONTE: https://arteeartistas.com.br/ben-heine/ (acesso: 16/11/2021)  

https://arteeartistas.com.br/ben-heine/
https://arteeartistas.com.br/ben-heine/


   

   

 
FIGURA 3 - Série pencil X câmera – BEN HEINE  

FONTE: https://pausadramatica.com.br/2013/11/17/ben-heine-e-sua-arte-que-mistura-ilustracao-e-fotografia/   
(acesso: 16/11/2021)  

 
 

1- Após fazer a leitura das imagens acima, do artista Ben Heine, escolha uma delas e descreva os 

elementos e detalhes que consegue observar (linhas, cores, formas, figuras, paisagem, objetos...). 

Escreva também a sua impressão ou opinião sobre o desenho inserido na foto original.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2- Pesquise sobre o artista BEN HEINE, fotografia e ilustração.  Faça o registro ou resumo.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

https://pausadramatica.com.br/2013/11/17/ben-heine-e-sua-arte-que-mistura-ilustracao-e-fotografia/


   

   

3- Atividade prática. Escolha uma fotografia ou imagem de revista, ou ainda, imprima uma fotografia, 

cole no espaço abaixo (ou use outra folha).  Na sequencia, experimente usar a técnica do artista e crie 

o desenho de uma parte da fotografia/imagem escolhida. Você pode colar sobre a fotografia. Não se 

esqueça de fazer o registro fotográfico (celular) do desenvolvimento da proposta. Mãos a obra!  

 
 


