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Conhecimento e Diversão 

Atividade 35 

Desenho  Vazado 

Sabe esta obra acima? O que lhe 
parece? 
Esta obra é da artista Anna Maria 
Maiolino. Ela nasceu em Scalea, na 
Itália, em 1942. Mudou diversas vezes 
com sua família e em 1960, 
acompanhou os pais em mais uma 
mudança internacional, desta vez para 
o Rio de Janeiro.  



Ao chegar ao Brasil, Anna matriculou-se em cursos 

livres de pintura e xilogravura da Escola Nacional de 

Belas Artes. Sua produção da década de 1960 é 

fortemente impactada pela estética do cordel.  

Nos anos 1970, Anna começa a explorar mais as 

possibilidades  do papel. É desse período suas séries 

de Livros/Objetos e de Desenhos-Objetos, em que o 

papel é manipulado de forma a criar objetos 

escultóricos pela sobreposição de camadas, fendas, 

buracos, ranhuras e costuras. As formas que ela cria, 

são  em sua maioria, extremamente orgânicas, e o uso 

da linha e da agulha apontam para processos manuais 

que são tradicionalmente femininos.  



Veja a seguir algumas obras feitas nesse período: 







Agora é a sua vez... 

  
Como vimos, a artista Anna Maria Maiolino explora diversas maneiras de se trabalhar 

com o papel. 

Você irá criar uma produção perfurando, rasgando e sobrepondo camadas de papeis. 

Para a perfuração do papel coloque-o sobre uma superfície “fofinha”, como por 

exemplo sobre o chão de terra, a grama, a areia, um pedaço de papelão ou E.V.A. e 

outros.  

Use um objeto pontiagudo para realizar as perfurações, pode ser a ponta de um lápis, 

de um palito de churrasco, palito de dente, de um galhinho seco e outros. 

Solte a imaginação e se divirta criando seu desenho com “buraquinhos”. 

Após terminar sua produção com perfurações e rasgos, coloque-a sobre outra folha 

colorida ou pintada, para evidenciar as formas criadas. 
 

Vai ser muito divertido!!! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, gestualidade, etc.). 

 (EF01AR04) Experimentar o desenho, fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 36 

Nas  tramas da Arte!!! 

Vamos conhecer o trabalho da artista paulista 

Edith Derdyk?! 
 

Ela é pintora, desenhista, designer gráfica, fez 

o curso de Licenciatura em Artes Plásticas 

pela FAAP (1977/1980). Realizou inúmeros 

trabalhos gráficos como capas de livro, capas 

de disco e ilustrações. Escreveu e ilustrou 

livros infantis e atualmente está coordenando 

as canções do selo Palavra Cantada. 





Edith tem participado de exposições 

coletivas e individuais desde 1981 no 

Brasil e no exterior. 

Ela diz que antes de tudo a linha é um 

desenho mental, faz uma relação da 

linha do desenho com as diversas formas 

de representá-la, como: o vão entre as 

folhas do papel, os fios dos postes de luz 

pelas ruas e suas sombras, as tramas do 

tecido e uma infinidade de coisas que 

para a artista representam a linha 

acontecendo no espaço com sua força e 

potência. 





A imagem acima - “Fantasmagoria” é o nome da instalação efêmera produzida 
pela artista Edith Derdyk, durante uma residência artística na França. 





O trabalho da artista conversa com a 

paisagem, por isso ela inventa formas 

diferentes de criar, porque o chão é de 

lama, pois fica perto de um rio, e as 

árvores são muito altas e grandes. 



Com sua obra, Edith conseguiu conciliar duas de suas paixões, as 

caminhadas e os fios de algodão, matéria-prima do trabalho exposto. 

 

Segundo a artista: “Gosto muito de caminhar e meu trabalho 

depende muito de uma ação física. Essa obra é composta por 80 km 

de linha, o que exigiu muitas caminhadas para espichar a linha pelo 

espaço. Está muito integrado ao meu modo de pensar o trabalho”. 





Agora é a sua vez... 
  

Escolha junto com seu professor ou professora de arte um local na escola que 

possa acolher a sua “instalação”. Pode ser o banco no refeitório, a mesa da sala, o 

alambrado do jardim, o tronco de uma árvore e outros. 

Para isso você irá precisar de linha, podendo ser de costura ou de bordado, 

barbante ou linha de pipa e uma tesoura para cortar. 

Pense nas possibilidades de ocupar esse espaço com as linhas que você conseguiu 

como se fosse um desenho: vertical, inclinadas, trançadas, contínuas, longas, 

curtas etc... Veja como a artista ocupou o espaço e solte a imaginação e pense a 

melhor forma de fazer a sua própria “instalação”!!! 

Por se tratar de uma arte efêmera, ela será posteriormente desmanchada com o 

tempo ou desmontada para uso posterior, então seria legal  

fotografar as produções para depois conversarem sobre elas. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, 

movimento, gestualidade, etc.). 

 (EF01AR04) Experimentar o desenho, fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e suportes  

convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 37 

Arte  Indígena! 

A imagem se trata da obra 

Kahtiri Bôrô (“Espelho da 

Vida”, 2020), da artista Daiara 

Tukano. Ela nasceu em São 

Paulo em 1982, é 

comunicadora independente, 

ativista dos direitos indígenas 

e pesquisadora em direitos 

humanos.  



Esta obra é uma plumaria inspirada nos tradicionais mantos 

Tupinambá. A escultura da artista tem um rosto espelhado, que 

reflete o próprio espectador para dentro da peça. 

 

Daiara dedica-se a representar por meio de sua arte os estudos que 

realiza sobre as gerações passadas de sua família, de seu povo, 

observando também as pinturas que se encontram nos objetos 

tradicionais de sua cultura, nas tramas das cestarias, nas cerâmicas, 

nas pinturas corporais e arte plumária. 

Daiara pertence ao clã Uremiri Hãusiro 
Parameri do povo Yepá Mahsã, mais 
conhecido como Tukano – veja que 
interessante o nome do clã!!! 



A artista relata em sua obra a cultura de seu povo e faz experimentações com 

cores e formas, fazendo um resgate do ser humano, da natureza, da memória e 

da história e suas transformações ao decorrer do tempo. Daiara Tukano 

apresenta na Bienal de São Paulo / 2021 a obra “Dabucuri no Céu” (2021), um 

conjunto de quatro pinturas suspensas que representam os pássaros sagrados de 

sua visão: o gavião-real, o urubu-rei, a garça-real e a arara vermelha. Na cultura 

indígena, esses pássaros (miriã porã mahsã) vivem na camada do céu que 

impede que o Sol queime a terra fértil. No verso de cada pintura, ela coloca um 

manto de penas entrelaçadas que simboliza a tradição dos grandes mantos 

plumários cuja tradição foi abandonada pelos povos originários com o genocídio 

indígena e a extinção das aves sagradas. 



 Instalação "Dabucuri no céu", de Daiara Tukano 



Daiara diz: “Tudo o que conhecemos, 

aprendemos com os mais velhos que 

vieram antes de nós: plantas e animais e 

a própria natureza. É o momento de 

firmar as expressões dos povos indígenas 

na nova ordem que se insinua no mundo 

contemporâneo, é chegada a hora de 

estar presente em todos os territórios de 

cabeça erguida, celebrando a verdade, a 

memória e a cultura dos povos 

indígenas”. 



A imagem ao lado mostra o Manto Ritualístico 

Tupinambá do Século XVII que pertenceu a um pajé, e 

foi feito predominantemente de plumas de íbis em 

redes de algodão e foi doado, está até os dias atuais 

em uma Biblioteca na Itália. 

Pássaro Íbis 



Você sabe o que é arte plumária para 

os indígenas? 

 

A arte plumária é formada por obras 

de arte e artefatos feitos de penas. 

Ela é usada principalmente pelas 

culturas dos diversos povos 

indígenas.  

 

Veja algumas peças de arte plumária: 





Agora é a sua vez... 
  

Que tal criarmos uma arte plumaria “ecológica”, hoje em dia algumas indústrias estão 

utilizando materiais que prejudicam menos a natureza, como o papel reciclado, o couro 

ecológico, sacolas biodegradáveis e outros ... 
 

Para a atividade de hoje iremos coletar folhas secas que irão substituir as penas de 

pássaros para criar a sua “arte plumária ecológica”. 

Peça a ajuda de algum adulto para coletar as folhas, podem ser de diferentes tamanhos, 

quanto mais variados os formatos das folhas mais rica ficará a sua produção. Pinte com 

tinta guache as folhas que conseguiu, utilize fita crepe, barbantes e solte a imaginação 

para realizar a sua produção inspirada nas artes plumarias dos povos indígenas. Caso 

não tenha tinta disponível na sua escola pesquise outros materiais como  

giz pastel, canetinha, extratos naturais, corantes alimentícios e outros  

para coloris as suas folhas.  



  

Por se tratar de uma arte efêmera, ela será posteriormente desmanchada, 
então seria legal fotografar as produções para depois conversarem sobre 
elas. 
Para quem realizar este atividade em casa, lembre-se de apresentar ao 
seu professor ou professora de arte conforme combinado. 
  
Bom trabalho!!! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar a construção como modalidade das artes visuais, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, gestualidade, etc.). 

 (EF01AR04) Experimentar a construção, fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 38 

Brincando com as gotas! 

Pollock em seu ateliê usando a técnica de dripping  
(gotejamento) 

Jackson Pollock foi um artista 
estadunidense muito importante para o 
universo das artes na primeira metade do 
século XX. Sendo considerado um dos 
criadores do expressionismo abstrato ou 
action painting. Essa vertente da arte 
valorizava, sobretudo, o impulso 
espontâneo, além de dar grande 
importância para o movimento corporal e 
gestual no momento da criação da obra. 



Pollock é lembrado como o artista que explorou ao máximo a técnica conhecida como 

"gotejamento". Nesse método, ele derramava tinta líquida sobre a tela, criando 

composições abstratas com linhas emaranhadas e padrões imprevisíveis. 

Pollock criava dispondo grandes telas no chão do ateliê e usando o corpo todo como 

instrumento para realizar composições abstratas. 

É dessa época a tela "One" (1950), importante obra do action painting. 

One: Nº 31 (1950) 



Uma das características mais significativas nessa maneira de pintar era o fato de o 

artista precisar "entrar" na tela, realizar grandes movimentos e imprimir seu gesto, 

quase como uma dança, transmitidos em forma de linhas, respingos e texturas 

espontâneas. 

Observe outras de suas obras: 

Number 8 (1948) 



Full Fathom Five (1947) 



Agora é a sua vez... 

  

Que tal experimentar a técnica do gotejamento por meio de uma atividade com 

água? 

Será preciso fazer uma coleta de diferentes tipos de garrafas pet com a 

tampinha, peça a um adulto que faça furinhos de modo alternado nas 

tampinhas das garrafas para controlar de forma diferente o fluxo de água, o 

professor deverá organizar e estipular juntamente com a escola um local 

adequado e seguro para realização da atividade com os alunos.  

Abasteça com água as garrafas que você separou e brinque com os jatos 

explorando linhas, formas, transparências e tons por meio de gotejamentos e 

marcas de água no chão.  

 



Caso seja preciso realizar a atividade sobre um papel, sugerimos que seja 

sobre uma folha bem grande de papel kraft. Observe como a água se 

comporta em contato com o papel, e comente sobre seus efeitos. Você 

poderá num outro momento, explorar o desenho com água, a partir dos 

gestos do corpo, (arrastar a água com as mãos molhadas, chapiscar com os 

dedos...) 

 

Para quem realizou essa atividade em casa, lembre-se de mostrar para seu 

professor ou professora de arte, conforme o combinado. 

 

*Obs. Caso tenha a possibilidade, poderá realizar a atividade com aguadas 

sobre sulfitão ou papel kraft.  



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar a pintura como modalidade das artes visuais, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, gestualidade, etc.). 

 (EF01AR04) Experimentar a pintura, fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e suportes  

convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
  


