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Anna Maria Maiolino – 1974 – 70cm x 70 cm - título: Buraco Negro.
Técnica utilizada para produzir a obra: desenho, objeto, papéis

sobrepostos, rasgos.
Acervo - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (RJ)



CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Atividade 1
Explorando o Papel!

Já parou pra pensar no quanto o papel está presente em nosso 
cotidiano?

Existem papeis de diversas qualidades, espessuras, formatos, 
cores, texturas e

tamanhos que se transformam em diversas coisas que 
envolvem nosso cotidiano.

Caixas de sapato, rótulos de produtos, cadernos, documentos, 
cédulas de dinheiro e

até existem casas que são construídas com papel!
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Agora é sua vez...
Vamos ter “um dedinho de prosa”?

• Conte, com suas palavras, a história que acabou de 
conhecer.

• Que partes ou cenas da história, você achou engraçada?
• Que partes dessa história lhe pareceram triste?
• Você acha que na história do Nicolau e da Tina tem algo 

que se parece com a vida real? Me conte o que 
observou.



Agora vamos conhecer um pouquinho da vida e obra da artista Ana Maria Maiolino.
Ana Maria Maiolino é gravadora, pintora, escultora, artista multimídia e desenhista.
Nasceu em Scalea, Calábria, Itália, em 1942, de pai italiano e mãe equatoriana. Ela é
a última criança de dez filhos. Em 1954, devido à escassez provocada pelo período

pós-guerra, muda-se com sua família para Caracas na Venezuela. Em 1958 transfere-
se para o Brasil. Em 1961, inicia curso de gravura em madeira na Escola Nacional de

Belas Artes (Enba), no Rio de Janeiro, e integra-se à Nova Figuração, movimento de
reação à abstração e tomada de posição frente ao momento político brasileiro.
Vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho de Ana Maria Maiolino pelas

seguintes imagens:



Nesta série, a artista Ana Maria Maiolino investiga diversas maneiras 
de representar

formas circulares, ovais e retas irregulares, utilizando basicamente o 
papel mas de

forma diferenciada. A artista plástica amplia nosso olhar sobre o 
desenho, e mostra

que é possível desenhar também por meio de perfurações, cortes, 
rasgos e

sobreposições de camadas de folhas de papel.



Agora é sua vez...
Você deverá realizar uma produção utilizando apenas o 
papel.
Selecione alguns papeis que tiver disponíveis na sua casa: 
papel sulfite, papel de
presente usado, papeis coloridos em geral, jornal, papel de 
rascunho, etc...
Explore as possibilidades de rasgar, perfurar, cortar, 
amassar e sobrepor os papeis.
Fotografe e capriche na foto.
Veja imagem de um exemplo para essa atividade


