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Conhecimento e Diversão 

Atividade 22 

As Cores do Maracatu Você já ouviu falar do 
Maracatu? 
O Maracatu é uma 
manifestação do folclore 
brasileiro que envolve dança e 
música. Sua origem remete a 
época do Brasil Colonial e 
possui características das três 
matrizes culturais, ou seja, é 
uma dança que apresenta 
misturas das culturas africana, 
portuguesa e indígena.  



O Maracatu é, portanto, uma expressão 
genuinamente brasileira, surgiu no estado 
de Pernambuco sendo mais predominante 
nas cidades de Olinda, Recife e Nazaré da 
Mata. 
 
Hoje iremos apreciar à beleza das vestes, 
acessórios e fantasias usadas durante os 
desfiles  pelas ruas de Pernambuco. 



O Maracatu significa para seus integrantes 

algo a mais que uma brincadeira: é uma 

herança secular, motivo de muito orgulho e 

admiração. É formado por pessoas simples, 

principalmente por trabalhadores rurais que 

com as mesmas mãos que cortam cana, 

lavram a terra e carregam peso, também 

cortam, bordam e enfeitam as vestimentas e 

os chapéus; dedicando-se ao bem mais 

valioso que possuem: a cultura. 



As roupas dos participantes do 
maracatu são muito coloridas, 
bordadas com vidrilhos, lantejoulas e 
miçangas. A fantasia dos caboclos de 
lança ou lanceiro (guerreiro que 
protege a nação do maracatu rural ou 
de baque solto) chega a pesar até 30 
quilos, é composta de armação de 
madeira adornada por um manto. Eles 
portam uma lança coberta de fitas e, 
em suas cabeças,  um chapéu 
enfeitado com fitas metalizadas. 
Utilizam chocalhos nos quadris e  
pintam suas faces  com urucum assim 
como os índios.  



Agora é a sua vez... 

  
Pensando no enfeite do caboclo de lança, use a sua imaginação e crie por meio 
do desenho um adereço para cabeça. Procure explorar todo espaço do papel. 
Depois de pronto, você irá  pintar e realizar colagens  para dar volume e 
movimento ao seu desenho do adereço. 
 

Será preciso realizar coleta de materiais como:  fitas e tiras de papeis diversos, 
retalhos de tecidos coloridos, retalhos de diversos tipos de plásticos, barbantes, 
folhagens secas, penas  e outros. 
 

Se você estiver presencialmente na escola, vamos apreciar as produções e 
conversar sobre elas. 
 

Para quem realizar a atividade em casa, não se esqueça de levar na semana 
seguinte para seu professor ou professora de arte. Iremos apreciar as produções. 

 

 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, espaço, 

movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) 

 (EF01AR04) Experimentar  a construção fazendo uso sustentável  de diversos materiais  convencionais e não 

convencionais em suas produções. 

 (EF15AR23) Conhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas.  

 (EF02AR25A) Compreender o significado de patrimônio Cultural e dos conceitos: material e imaterial. 

 (EF15AR25B) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em 

especial a brasileira. 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 23 

Riqueza de Design 

Ela vive na cidade de Salvador, na 

Bahia, e para criar seus modelos de 

moda se inspira na cultura africana. 
 

A profissão de quem cria/projeta 

roupas é estilista. 

Você conhece a brasileira Goya Lopes? 

Estilista e artista plástica Goya Lopes - Foto: Amanda Oliveira 



Desfile das roupas da estilista e artista plástica Goya Lopes, fotos de 2011 



Observe  mais algumas roupas dos modelos e das sacolas. 

Desfile das roupas da estilista e artista plástica  
Goya Lopes, fotos de 2011.  

Foto -  Facebook da estilista e artista Goya Lopes  



Fotos -  Facebook da estilista e artista Goya Lopes  



A artista plástica e designer Goya explora em suas roupas, bolsas e outros produtos, 
formas orgânicas e geométricas. As formas orgânicas remetem às curvas e 
irregularidades naturais dos seres vivos e as formas geométricas seguem padrões 
matemáticos precisos, como triângulos, quadrados, círculos etc. 
 

Fotos -  Facebook da estilista e artista Goya Lopes  



Goya Lopes é uma das pioneiras a trabalhar de maneira criativa com a 

moda afro-brasileira. Goya conta histórias por meio de suas estampas. 

Ela tem o dom de desenvolver um padrão de estamparia que tem 

personalidade própria, um trabalho autoral que dialoga com as raízes 

africanas, indígenas e passeia com leveza pelo universo da cultura 

europeia e brasileira.  

 

Toda a riqueza do seu trabalho e a profundidade das pesquisas da artista 

são traduzidas em produtos belíssimos. 



São algumas referências para Goya Lopes: 
 

 o universo de cores vibrantes do artista visual  J. Cunha;  
 a delicadeza do olhar do escultor, pintor e desenhista, Mário Cravo Jr.; 
 toda a trajetória da obra de Calasans Neto, da pintura à xilogravura. 

  
“A linguagem dos artistas baianos é forte, admiro aqueles que passam uma 
mensagem em suas obras. Nós temos o potencial de expressar sentimentos 
nos nossos trabalhos, devido a esse caldeirão cultural que é a Bahia “, afirma 
Goya Lopes. 
 
 

https://www.salvadordabahia.com/experiencias/goya-lopes-design-brasileiro/ 

https://www.salvadordabahia.com/experiencias/goya-lopes-design-brasileiro/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/goya-lopes-design-brasileiro/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/goya-lopes-design-brasileiro/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/goya-lopes-design-brasileiro/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/goya-lopes-design-brasileiro/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/goya-lopes-design-brasileiro/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/goya-lopes-design-brasileiro/


Agora é a sua vez... 

 
Nesta atividade, você irá criar suas próprias estampas. 
 

Em uma folha de papel, você irá desenhar com caneta esferográfica ou 
canetinha o contorno de uma camiseta, em outra folha o contorno de uma 
bolsa. Procure explorar toda a folha do papel.  
 

Depois irá criar seus padrões de estampa para sua camiseta e outro para a 
bolsa. Explore as formas, cores e se precisar olhar novamente para as 
estampas de Goya, pode olhar, mas você deverá criar os seus padrões. 
 

Ficará bem legal! 
 

Se você realizar a atividade em casa, não se esqueça de levar na semana 
seguinte suas produções para o seu professor ou professora de arte. 



Seguem dois desenhos para orientação, mas lembre-se de fazê-los grande ocupando 
toda a folha/suporte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar desenho como modalidades das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, presentes na cultura nacional  cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e ampliar se  repertório imagético. 

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

espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 

colegas e das imagens apresentadas. 

 (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 explorando diferentes espaços da 

escola e da comunidade.  

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

 (EF02AR25A) Compreender o significado de patrimônio Cultural e dos conceitos: material e imaterial. 

 (EF15AR25B) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em 

especial a brasileira. 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 24 

Elemento em Destaque 

Você se lembra quando 
estudamos a artista e estilista 
Goya Lopes na atividade 23? 
 

Ela relatou que uma de suas 
referências de pesquisa para 
criar suas estampas era o 
artista Calasans Neto. Iremos 
conhecer um pouco dele e  
suas obras. 



José Júlio Calasans Neto nasceu em 
Salvador, na Bahia em 1932. Foi 
pintor, gravador, ilustrador, 
desenhista, entalhador e cenógrafo. 
 

Especializou-se em gravura em 
metal e em madeira e se dedica na 
relação da gravura com a cultura 
popular e o cordel. 
 

Entre 1956 e 1965, cria cenários e 
ilustra romances.  Nos anos 80 passa 
a dedicar-se também à pintura.  “Itapuã I”, xilogravura, 1974. 



“Sol vermelho”, xilogravura.  S/ título, óleo s/ tela,  1981. 



“Cabras e Baleias”, madeira entalhada. 



Agora é a sua vez... 

  
As imagens apresentadas são obras em pintura, gravura e entalhe do artista 
Calasans Neto.  
 

Em algumas obras, tem um elemento que se destaca com uma cor quente. Por que 
será? E os elementos que ele escolheu para fazer parte das suas obras? 
 

Depois de conversarmos e pensarmos sobre estes assuntos, você irá criar uma 
paisagem, em uma folha no formato quadrado. Você irá desenhar e pintar somente 
com preto e tons de cinza, podendo usar lápis de desenho, lápis de cor, caneta 
esferográfica, canetinha, giz de cera, ou material que tiver na cor preta. Antes de 
pintar sua paisagem, escolha um elemento para pintar com uma cor quente. 
 

Para quem estiver em casa, não se esqueça de levar na semana seguinte para o seu 
professor ou professora de arte. 
 

Ficará uma produção bem interessante!!!  



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar desenho como modalidades das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, presentes na cultura nacional  cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e ampliar se  repertório imagético. 

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

espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 

colegas e das imagens apresentadas. 

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

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

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

 (EF02AR25A) Compreender o significado de patrimônio Cultural e dos conceitos: material e imaterial. 

 (EF15AR25B) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em 

especial a brasileira. 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 25 

Imagem no Varal 

Hoje vamos conhecer outro 
artista brasileiro que trabalha 
imagens de xilogravura para 
cordel. Cordel são folhetos 
contendo poemas populares, 
expostos para venda pendurados 
em cordas ou cordéis, o que deu 
origem ao nome. Os poemas de 
cordel são escritos em forma de 
rima e alguns são ilustrados. 



José Francisco Borges mais conhecido 
como J. Borges nascido na cidade de 
Bezerros interior de Pernambuco em 
1935. Artista popular, xilogravador e 
poeta é filho de agricultores.  Realiza, 
também, diversas atividades: ele é 
marceneiro, mascate, pintor de parede, 
oleiro etc.  
 

Aos 21 anos, José escreveu seu 
primeiro  cordel,  " O Encontro de Dois 
Vaqueiros no Sertão de Petrolina " , que 
foi ilustrado com a xilogravura de Mestre 
Dila e vendeu mais de cinco mil 
exemplares em dois meses. 



Em seu outro trabalho, por economia 
J. Borges resolveu fazer ele mesmo a 
ilustração em xilogravura para a capa 
do cordel, inspirada na fachada da 
igreja de Bezerros.  
 
Desde então, começou a fazer 
matrizes por encomenda e também 
para ilustrar os mais de 200 cordéis 
que lançou ao longo da vida. 



A partir de 1970, começa a receber diversas encomendas de gravuras, o 
que fortalece sua obra e estimula a autonomia de suas gravuras em 
relação ao cordel.  



Os principais temas de sua obra podem ser 
separados em quatro grupos: 
• O primeiro diz respeito às personagens 

fantásticas do imaginário regional, como 
a mula sem cabeça.  

• No segundo grupo, se encontram 
personagens famosas de folhetos de 
cordel, como o Pavão Misterioso. 

• No terceiro estão personagens e temas 
emblemáticos da cultura nordestina: 
Lampião, Padre Cícero, a seca, as festas 
populares.  

• E, por fim, o quarto grupo apresenta 
temas do cotidiano, como os bares, as 
brigas de galo, as cerimônias ecumênicas 
e a política.  



Agora é a sua vez... 
 

O artista J. Borges abordava muitos temas em suas obras como viu acima. 
 

Escolha um tema que lhe agrade, que pode ser: personagens fantásticos, cultura 
regional ou cena do cotidiano e crie por meio do desenho, uma cena como se 
fosse uma capa de cordel. 
 

Utilize os materiais que você tem (lápis de cor, canetinha, giz pastel, giz de cera, 
papel de diversos formatos e texturas, e outros). 
 

Por último, iremos procurar um local para pendurar as produções como os 
cordéis, para todos apreciarem. 
 

Para quem realizou esta atividade em casa, não se esqueça de levar na semana 
seguinte para seu professor ou professora de arte.  
 

Ficará bem bacana!  
Bom trabalho! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar desenho como modalidades das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, presentes na cultura nacional  cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e ampliar se  repertório imagético. 

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

espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 

colegas e das imagens apresentadas. 

 (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 explorando diferentes espaços da 

escola e da comunidade.  

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

 (EF02AR25A) Compreender o significado de patrimônio Cultural e dos conceitos: material e imaterial. 

 (EF15AR25B) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em 

especial a brasileira. 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 26 

Amizade  Bonita! 
Ao lado, temos uma foto do artista 
Hector Júlio Paride Bernabó, 
conhecido por Carybé. Ele nasceu na 
Argentina; seu pai era italiano e sua 
mãe, brasileira. Viveu na Itália, Rio de 
Janeiro e Buenos Aires.  
 

Em 1950, quando foi contratado pelo 
governo da Bahia para desenhar a 
cidade, fixou-se definitivamente no 
país e naturalizou-se brasileiro  
alguns anos depois. 



Carybé trabalhou como escultor, pintor, desenhista, aquarelista e ilustrador. Realizou 
várias ilustrações para o escritor brasileiro Jorge Amado, famoso por retratar nossa 
cultura, destacando a Bahia. 

“Na praia” - Carybé 



O artista Carybé a esquerda e o escritor Jorge Amado a direita. 



Ilustração de Carybé para o livro 
“Jubiabá”, de Jorge Amado, 
publicado em 1935. 



Jorge Amado escreveu  “O gato 

malhado e a andorinha Sinhá” para 

o aniversário de um ano de seu 

filho, em 1948. Trinta anos depois, 

João Jorge, o filho do autor, pediu a 

Carybé que ilustrasse a história, 

depois publicá-la como livro. 

Ilustração de Carybé para o livro “O gato malhado e  
a andorinha Sinhá”, de Jorge Amado, publicado em 1976. 



Agora é a sua vez... 

 
 
Leia o texto sobre o livro “O gato malhado e a andorinha Sinhá”, de 
Jorge Amado. Poderá ler com alguém de sua casa, ou se estiver (de 
modo presencial) na escola, leia com os colegas. Depois, você 
deverá criar uma ilustração para esse texto. 
 

Procure ocupar toda a folha do papel e poderá pintar usando o 
material que tiver. 
 

Para quem realizou esta atividade em casa, não se esqueça de 
levar na semana seguinte para seu professor ou professora de arte.  



O gato malhado e a andorinha Sinhá 
Posfácio de Tatiana Belinky e João Jorge Amado, 1976. 

     O temperamento do gato malhado não era dos melhores. Sua fama de encrenqueiro era tanta que, quando ele 
aparecia no parque, todos fugiam: a galinha carijó, o reverendo papagaio, o pato negro, a pata branca, mamãe 
sabiá, os pombos, os cães. Até as flores se fechavam à sua passagem. Ao descobrir que todos os bichos tinham 
medo dele, o gato fica arrasado. Mas logo retoma sua indiferença habitual, pois não se importa com os outros. 

     O que ele não sabia é que havia alguém que não tinha nem um pouco de medo dele: a andorinha Sinhá. Num 
dia de primavera, o gato percebe que ela foi a única que não fugiu quando ele apareceu. A andorinha justifica sua 
coragem: ela voa, ele não. Desde aquele dia a amizade entre os dois se aprofunda, e no outono os bichos já veem 
o gato com outros olhos, achando que talvez ele não seja tão ruim e perigoso, uma vez que passara toda a 
primavera e o verão sem aprontar. 

     Durante esse tempo, até soneto o gato escreveu. E confessou à andorinha: “Se eu não fosse um gato, te 
pediria para casares comigo…”. Mas o amor entre os dois é proibido, não só porque o gato é visto com 
desconfiança, mas também porque a andorinha está prometida ao rouxinol. 

     Com grande lirismo, a história do amor de um gato mau por uma adorável andorinha assume aqui o tom 
fabular dos contos infanto-juvenis. Além de se transformar em um improvável caso de paixão, a narrativa mostra 
como duas criaturas bem diferentes podem não apenas conviver em paz como mudar a maneira de ver o mundo. 

 

http://www.jorgeamado.com.br/obra.php3?codigo=40473. Acesso em: 10 julho 2021. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar desenho como modalidades das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, presentes na cultura nacional  cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e ampliar se  repertório imagético. 

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

espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 

colegas e das imagens apresentadas. 

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

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

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

 (EF02AR25A) Compreender o significado de patrimônio Cultural e dos conceitos: material e imaterial. 

 (EF15AR25B) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em 

especial a brasileira. 

  


