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Jogo de Equilíbrio 

Vamos observar o entorno, o ambiente da sua casa, os móveis, os objetos, o 

tamanho dos cômodos, as cores... 

Como são as janelas e as portas?  E o quintal? E a sua rua? É uma rua 

movimentada ou é tranquila? 
 

O tempo todo estamos tão acostumados a fazer uso dos objetos e de todas as 

coisas que nos rodeiam que às vezes parece que elas nem existem, mas quando 

quebramos um copo (por exemplo) ou a máquina de lavar não funciona 

 ou até mesmo a bateria do celular acaba, nos damos conta do quanto  

eles são importantes para nossa vida. 



Agora vamos observar as seguintes imagens: 

A artista plástica brasileira Geórgia 

Kyriakakis é a autora destas obras, 

ela se interessa por assuntos da 

Geografia como: relevos, mapas, 

oceanos, localidades, meio urbano, 

demarcações territoriais e acima de 

tudo a natureza. 



Geórgia Kyriakakis brinca como o equilíbrio de objetos e usa em 

suas instalações elementos da natureza como: a terra, a água e o 

metal. 



A artista é fascinada com a lei da 

gravidade e com a linha do horizonte, 

em suas obras ela representa a linha 

do horizonte por meio da organização 

dos objetos e elementos que escolhe 

para cada trabalho, explorando o 

equilíbrio e o desequilíbrio das coisas 

despertando as nossas sensações e 

questionamentos sobre o território 

em que vivemos. 



Veja as seguintes imagens do trabalho da artista Geórgia Kyriakakis: 



Nas imagens apreciadas a artista 

busca ladeiras, ruas de bairros que se 

localizam em regiões montanhosas, 

coloca a câmera fotográfica num 

nível que dá a impressão de que a 

rua está na horizontal e as casas 

estão inclinadas, posicionando o seu 

corpo de modo a ressaltar a ideia de 

que todo o seu entorno está 

desalinhado. 



Agora é a sua vez...  

 
 

Se for preciso, peça a ajuda das pessoas da sua casa para realizar uma foto que 

represente a ideia de desequilíbrio.  

 

Você pode experimentar várias posições inclinadas da câmera do celular 

alternando os planos (baixo, médio e alto) em relação à posição de seu corpo, 

ou da pessoa fotografada, também poderá fotografar objetos e brincar com a 

sensação de que as coisas estão fora do eixo. 

 

Capriche na sua foto e mande para o seu professor ou professora de arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
 

 Experimentar e explorar diferentes materialidades (objetos e câmera fotográfica) na construção de sua 

produção. 

 Produzir  a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se apropriar desses 

saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas 

principais obras. 



CONHECIMENTO E DIVERSÃO 
Atividade 13 

 

CONHECIMENTO E DIVERSÃO 
Atividade 13 

Arte na Arquitetura - 1 

Você sabe o que é cobogó? 
 

Um grupo de amigos; um comerciante 

português, um importador alemão e um 

engenheiro pernambucano criaram juntos o 

belo CO - BO - GÓ de Pernambuco. O nome 

veio da junção das primeiras sílabas dos 

sobrenomes de cada um deles:  

Amadeu Coimbra, Ernst Boeckmann e Antônio 

de Góes. 



Consegue imaginar naquela época, fins dos anos 1920, o alemão 

suando com o calor das terras daqui? Começou a matutar duas coisas: 

como suavizar o calor daquela situação desagradável e ainda ganhar 

algum dinheiro. Em conversa com o português Amadeu Coimbra, o 

alemão Boeckmann relembra de sua viagem à Índia, quando pôde 

observar certos balcões (conhecidos como jharokas) com elementos 

vazados (as treliças), que ajudavam na ventilação e resguardo das 

casas. Aquilo levou Coimbra à memória dos muxarabis árabes, tão 

bem apropriados pela arquitetura portuguesa. 



O cobogó foi criado a partir do muxarabi ou muxarabis é um elemento de 

fechamento parcial, (elemento vazado) normalmente feito em madeira, 

trazido pela arquitetura árabe. É semelhante ao cobogó, só que bem mais 

rebuscada (observe acima a imagem do muxarabi ou muxarabis). 



Antes Depois 

“Véu de Noiva”, que Luiz Nunes realizou sob encomenda dos 

proprietários em 1959, para o edifício Luciano Costa, localizado à Rua 

Marquês de Olinda, no Bairro do Recife.  Hoje o revestimento de 

cobogós foi demolido, veja foto acima. 



Os inventores do cobogó moravam em Recife, no início do 

século, trabalhavam na construção civil, e a criação foi 

uma solução para amenizar as condições climáticas no 

interior das casas nordestinas, e levantar paredes sem 

vedar a entrada de ar no ambiente. Uma ideia simples e 

barata, que se popularizou rapidamente, passando, nos 

anos 1940 e 1950, a ocupar também o interior de casas, 

servindo como divisória de ambientes.  



Veja agora algumas imagens dos cobogós no patrimônio arquitetônico de Pernambuco:  

Igreja de Nossa Senhora da Imaculada | Avenida Caxangá, Iputinga, Recife 
Foto: Josivan Rodrigues 



Centro de Tecnologia e Geociências | Projeto Reginal Esteves | 
Campus da UFPE /  Foto: Josivan Rodrigues 



Cobogó Pernambuco I foto: Josivan 
Rodrigues 

Muitas casas do Recife que destacavam o cobogó 
em suas fachadas e varandas foram demolidas -
Cobogó Pernambuco fachada de construções 
residenciais, foto:  Josivan Rodrigues 



Como pudemos observar a história do 

surgimento do cobogó, sua influência árabe, 

indiana e portuguesa, como ele se apresenta 

tanto em construções importantes quanto em 

casas populares. O cobogó vem sofrendo 

modificações ao longo dos tempos e também 

está presente na arquitetura atual.  



Agora é a sua vez... 
 

Pegue uma ou mais folhas de papéis que tiver disponível, recorte um 

quadrado de cada uma dessas folhas. 

Dobre os quadrados em quatro ou mais partes, e depois com a tesoura, faça 

pequenos cortes “desenhando” com a tesoura nas dobras sem desmanchar as 

formas do quadrado (veja a imagem abaixo) e ao abrir o papel você terá a sua 

produção de um cobogó. 



Lembrando que você deverá guardar as partes que sobraram do recorte 
para a próxima atividade.  
 
Você pode desenhar na parte dobrada para lhe ajudar no cortar. Faça quantas 
quiser e capriche na foto para mandar para o seu professor. (lembre-se que se 
o papel for branco, coloque a produção sobre um fundo escuro para que 
possa aparecer o desenho do vazado que você criou) segue um quadro de 
sugestões para ajudar nas suas criações. Experimente colocar suas produções 
contra a luz e você também poderá observar os efeitos das sombras do seu 
cobogó.   
Lembre-se de fotografar a produção em papel e a projeção da sombra para 
enviar ao seu professor ou professora de arte. 
 
Vai ficar incrível!!! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
 

 Reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem 

visual - linhas, pontos, formas, texturas, outros. 

 Experimentar e explorar a materialidades  na construção de sua produção. 

 Produzir Desenhos a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos 

adquiridos, de forma a se apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos 

na construção de suas produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas 

próprias experiências de modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de 

sua poética e suas principais obras. 
 



 Arte na Arquitetura - 2 

Na aula anterior, aprendemos 
sobre o cobogó, e que ele é 
uma herança da cultura árabe e 
foi utilizado em edificações 
“luxuosas”, assinadas por 
arquitetos renomados.  



Com o tempo, ele foi ganhando popularidade, porque 

cumpria exatamente as funções a que se destinava 

desde o início: sendo barato, ajudava o cidadão 

comum a iluminar e ventilar sua residência com o 

simples recurso de aplicar no muro, na fachada e nas 

paredes da casa aqueles tijolinhos de diferentes 

tamanhos, materiais e formas geométricas que, ainda 

por cima, permitiam certa abertura entre o ambiente 

privado e o público (aliás, como observamos nos 

muxarabis árabes e jharokas indianas, cujo princípio 

era o de também “ver sem ser visto”).  



Fôrmas de metal em desenhos variados 
recebem o preparo de cimento, que se tornará 
o cobogó. 



Adotado pela arquitetura 

modernista, esse recurso 

passou por mutações, e foi 

muito usado na construção 

da nova capital (Brasília), 

sendo facilmente 

encontrado em casas e 

prédios públicos do plano 

piloto. 

Fotografia por Bela Eichler 



Agora vamos conhecer mais um artista? 

Athos Bulcão 

Nascido no Catete, Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1918, Athos passou 

sua infância em uma casa ampla em Teresópolis. Foi criado com seu 

pai, Fortunato Bulcão, entusiasta da siderurgia, amigo e sócio de 

Monteiro Lobato. 



Enquanto crescia, passava muito 

 tempo dentro de casa e, por 

 ser muito tímido, misturava  

fantasia e realidade. Na família  

havia um interesse pela arte 

e suas irmãs o levavam frequentemente ao teatro. 

Aos 21 anos, os amigos o apresentaram a Portinari, com quem trabalhou como 

assistente no Mural de São Francisco de Assis na Pampulha e aprendeu muitas 

lições importantes sobre desenhos e cores. Antes de pintar, planejava as cores que 

usaria e acreditava fervorosamente que o artista tem de saber o que quer fazer. 

Athos não acreditava em inspiração. Para ele, o que existe é o talento e  

muito trabalho. 



A trajetória artística de Athos Bulcão 

é especialmente consagrada ao 

público em geral. Podem ser 

apreciadas no caminho para o 

trabalho, no caminho da escola ou 

simplesmente passeando pela cidade. 

Suas obras realçam o concreto da 

arquitetura de Brasília.  

Athos é o artista de Brasília, as obras que lá realizou foram feitas para o 

convívio com a população e carregam a consideração por esta cidade e 

seus habitantes. 



Veja algumas obras públicas de Athos Bulcão. 







Agora é a sua vez... 
 

Você se lembra que na atividade anterior pedimos a você para 

guardar as partes que sobraram do recorte?  Agora você irá utilizá-los 

nessa atividade 

 

Após apreciar as obras de Athos Bulcão crie uma produção brincando 

com os retalhos dos papeis. Primeiro procure um suporte ou 

superfície que tenha uma cor que contraste com os papeis, você pode 

usar uma pasta escolar, um tampo de uma mesa, sobre o piso, as 

costas de um livro ou caderno... O importante é que haja o contraste, 

entre as cores: Claro/escuro. Pode fazer quantas fotos quiser.  



Veja um exemplo dessa atividade: 

Não se esqueça de enviar algumas fotos para os seu professor ou 
professora de arte. 
 

Vai ficar bem legal!!! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
 

 Reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, pontos, formas, 

texturas, outros. 

 Experimentar e explorar a materialidades  na construção de sua produção. 

 Criar uma produção a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se 

apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas 

principais obras. 
 



A Arte nas Marcas e nas Notas 

Você já imaginou que existe arte  na marca de 

uma empresa / instituição / evento, nas 

embalagens de remédios, no letreiro da loja, nas 

propagandas de produtos/ serviços, nos sites, nos 

supermercados... Isso se deve ao trabalho do 

artista que desenhou aquela marca, elaborou o 

material gráfico, transmitindo ideias por meio do 

desenho das letras / símbolos / códigos/  números 

que serão usados para criação da marca. 



Hoje vamos conhecer um dos pioneiros no design gráfico brasileiro! 

Aloísio Magalhães, natural de Recife, se formou em direito e então se 

aventurou pelo mundo das artes e design após entrar em contato com a 

criação de figurinos e cenografia para o grupo de teatro que participava. 

Após terminar o curso, foi para a Europa por dois anos, e estudou gravura e 

teve contato com museus e outras artes. 

Após seu retorno a Recife, Aloísio fez parte de um dos maiores grupos de 

artes gráficas e editoração de literatura brasileira, denominado “O Gráfico 

Amador”. Lançaram obras literárias importantíssimas para o cenário 

nacional dos autores: João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Carlos 

Drummond de Andrade. É relevante pensar não só na qualidade textual  

das obras, mas também a excelência gráfica visual que a editora prezava.  



Criou diversos símbolos gráficos que se 

tornaram comuns nas paisagens urbanas 

brasileiras, desenhou cédulas de “Cruzeiro” 

(nome da antiga nota de dinheiro brasileira), 

criou a logo de importantes empresas, 

instituições e produtos como da Petrobrás -  

1965, Açúcar União, a primeira versão da 

logomarca da rede Globo em 1965 e uma 

infinidade de marcas que até hoje estão 

presentes no nosso cotidiano,  além de receber 

diversos prêmios.  

Observe ao lado: 







Agora é a sua vez... 
 

Você deverá criar uma cédula de dinheiro para um país imaginário. Deverá criar a 

frente e o verso. 

 

Há diversos nomes para as cédulas, como: o Real no Brasil, Dólar nos Estados 

Unidos, Peso na Argentina, Libra na Inglaterra, Iene no Japão. 

Atualmente existe o Bitcoin - é um dinheiro igual 

o Real, o Dólar e o Iene. A diferença é que ele é 

inteiramente digital, ou seja, ele existe apenas 

na internet.  



Qual nome terá seu dinheiro? Algumas pessoas ou lugares foram 

homenageados com suas imagens nas cédulas. Observe bem as cédulas de 

Cruzeiro que foi apresentado nas páginas acima. Que imagens você irá colocar 

na sua cédula de dinheiro? Vai homenagear alguém também? E as cores e 

texturas,  quais  irá usar?  

 

Não se esqueça de fotografar e enviar para seu professor ou professora de 

arte. 

 

 

Vamos lá, ficará bem interessante. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
 

 Conhecer,  reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, 

pontos, formas, texturas, outros. 

 Experimentar e explorar diferentes materialidades (objetos, fios, lápis grafite, lápis de cor, caneta 

hidrográfica, giz de cera, caneta esferográfica, carvão, outros) na construção de seus Desenhos. 

 Produzir Desenhos a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se 

apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas 

principais obras. 

 


