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Conhecimento e Diversão 

Atividade 35 

Interferência 

Este trabalho é do artista  Ben Heine. 
 

Ben é um pintor, ilustrador, 

retratista, caricaturista e fotógrafo 

que nasceu na Bélgica. É um artista 

que não se contenta em tirar fotos. 

Ele cria ilustrações para sobrepor 

pedaços das imagens que vê. Ele 

chama seu projeto de lápis vs. 

câmera.  



Algumas de suas fotos parecem montagens, 

com pinturas extremamente criativas e 

coloridas, criando vários tipos de trabalhos. 

Para Heine, a fotografia e a ilustração sempre 

andaram juntas em sua vida e a ideia do 

projeto é representar 1/4 da imagem com um 

desenho de traços simples, porém realista, 

dando uma continuidade diferente à cena 

original que está a sua frente. 

Com uma criatividade além do normal os 

resultados são tão surpreendentes quanto 

divertidos.  
 

Observe alguns de seus trabalhos. 





Outro artista que também realiza 

intervenções é o brasileiro 

Toninho Euzébio, artista plástico 

que realizou a exposição 

“Interferência” criando imagens a 

partir do registro simultâneo de 

cenas cotidianas, utilizando duas 

técnicas distintas: o desenho à 

mão livre e a fotografia digital. 





Agora é a sua vez... 
 

Para realizar esta atividade você vai precisar de um pequeno pedaço de papel, 

(aproximadamente ¼ de uma folha de sulfite), poderá usá-lo na horizontal ou na 

vertical, também poderá rasga-la com as mãos assim como fez Bem Heine em seus 

trabalhos. 

Converse com seu professor e escolha o melhor local da escola (ou de sua casa) 

para realizar esta atividade, procure um cenário, uma paisagem para “completa-la” 

com o desenho que desejar, fazendo com que seu trabalho se “encaixe” na 

paisagem que vê. 
 

Vai ser muito legal e divertido. 
 

Depois de pronto, vamos apreciar a produção de cada um?! 
 

 Para quem realizar em casa, lembre-se de levar para seu professor ou  
professora de arte conforme combinado. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a pintura 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 e 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 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 

Que construções são essas? 

MAV – Museu de Antropologia do Vale do Paraíba (Construído 
em 1857, passando por Solar, Escola e em 1980 tornando-se 
Museu. 

Várias cidades e países do mundo 

possuem famosas  construções que se 

diferenciam das demais por diversos 

motivos, talvez você conheça alguns 

exemplos, como as Pirâmides de Gizé, 

no Egito, o Coliseu de Roma, na Itália, a 

Torre Eiffel, de Paris na França, o Cristo 

Redentor no Rio de Janeiro,  

aqui mesmo no Brasil, entre  

muitos outros. 



Alguns deles inclusive já foram eleitos uma das 7 Maravilhas do Mundo.  

Você já ouviu falar delas?  
 

As “Sete Maravilhas do Mundo” foi um conjunto construções feitas pelo 

homem, que foram nomeadas e listadas pelos gregos com o intuito de 

apresentar “as sete coisas dignas de serem vistas”. Elas  se distinguiam 

por sua beleza, grandeza, suntuosidade e magnitude. 
 

O que todas essas construções têm em comum? Todas foram construídas 

pelo homem para representar suas culturas,  crenças e histórias. 

Mas você sabia que em nossa cidade também há construções importantes 

que têm muita história para contar? Observe a seguir algumas delas. 



Igreja Matriz de Jacareí – Imaculada Conceição 
(Anteriormente construída por volta de 1654 – A atual 
construção foi realizada em 1860) 



Pátrio dos Trilhos (Antiga estação de trem - Linha férrea inaugurada em 1876) 



Mercado Municipal de Jacareí (Primeiro prédio construído em 1876, a atual construção 
foi concluída em 1962) 



Algumas destas construções possuem séculos, e sofreram reformas e até mesmo 

reconstruções, outras são mais modernas e recentes. 

Complexo Educacional Paulo Freire  
- com 14 salas multiuso e  Teatro 
Municipal  Ariano Suassuna, com 
capacidade para 700 pessoas - 
Espaço Expositivo Tomie Ohtake - 
Pista de skate -  Creche. 



 Você conhece alguns desses lugares,  essas construções?  

 Qual deles você mais gostou? 

 Você conhece outros lugares que deveriam estar nessa lista? 

 

Muitas vezes passamos por eles no dia a dia e não nos damos conta de 

sua importância, na atividade de hoje você pôde conhecer um pouco 

mais sobre estes patrimônios arquitetônicos de Jacareí. Converse com 

seu  professor ou professora de arte e colegas sobre esses lugares. 



Agora é a sua vez... 
 

Na atividade de hoje você pode conhecer ou relembrar de um patrimônio que 

gostaria que existisse em nossa cidade, pode ser o que quiser! Por meio do 

desenho represente essa construção, pense de qual material ele é feito (tijolos, 

concreto, vidro, ferro ou outros), suas cores, formas, se há torre, janelas... 

Utilize os materiais que tiver disponíveis, como lápis grafite, lápis de cor, giz de 

cera ou canetinha. 

Depois de pronto mostre para seu professor ou professora de arte. 

  

Para quem realizou em casa, lembre-se de levar para seu professor ou 

professora de arte conforme combinado. 

  

 *Obs. Guarde esta atividade, pois ela será utilizada na próxima proposta. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a pintura 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 e 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 explorando diferentes espaços da 

escola e da comunidade.  

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

 (EF15AR25a) 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. 
  

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 37 

Que  grafite  é  este?! 

Os Gêmeos, Gustavo e Otávio Pandolfo 

são considerados dois dos maiores 

grafiteiros do mundo. Nasceram em 

1974 em São Paulo. Realizaram 

inúmeras mostras individuais e 

coletivas em museus e galerias de 

diversos países, como Cuba, Chile, 

Estados Unidos, Itália, Espanha, 

Inglaterra, Alemanha e Japão. 



Mas é na Escócia que está um de seus trabalhos mais conhecidos e criativos, em 

parceria com outros grafiteiros brasileiros, Francisco Rodrigues, conhecido como 

“Nunca” e Nina Pandolfo. 



O castelo de Kelburn, na Escócia, pertence há séculos à 

família do conde de Glasgow que decidiu transformá-lo com 

um visual mais moderno e alegre. Em 2007 pediu autorização 

do governo escocês, para os brasileiros transformar o ocre 

desbotado do castelo num enorme grafite colorido. O 

resultado agradou tanto que pediu autorização ao governo 

para que a pintura seja mantida para sempre. 



Diversos artistas têm 

tentado transformar a 

cidade de São Paulo no 

maior museu de Arte 

Urbana do mundo, 

realizando inúmeros grafites 

nas laterais dos prédios. Um 

destes trabalhos é chamado 

Aquário Urbano, com cerca 

de 10 mil metros quadrados 

de pintura, em 15 fachadas e 

laterais de prédios da região.  



Outro lugar interessante e muito 

criativo é chamado Beco do 

Batman, no bairro da Vila 

Madalena em São Paulo. Lá, muros 

completamente tomados por 

desenhos e pinturas se estendem 

pelas ruelas que formam um 

museu a céu aberto. O cenário 

muda a todo momento e a cada 

visita um desenho novo está 

estampado nas paredes. 



Outro trabalho interessante foi produzido pela artista Tainá Lima, mais conhecida 

como Crioula que grafitou uma quadra de esportes com uma pintura que remete a 

cultura afro, repleta de cores e formas geométricas. 



Reparou como diferentes artistas grafiteiros tem buscado deixar 

suas marcas e estilos nas cidades? Seja nas fachadas e laterais de 

prédios, quadras de esportes, muros e paredes por todo um bairro, 

construções antigas e novas ganham uma nova roupagem com as 

cores e estilos do grafite. 
 

 Você já conhecia alguns destes trabalhos? 
 

 Já tinha ouvido falar de algum destes artistas? 



Agora é a sua vez... 
 

Na atividade de hoje você irá retomar seu desenho da aula anterior – a 

Construção,  e  imaginá-lo  com o estilo do grafite.  
 

Para isso em uma outra folha, você irá desenhar uma silhueta, o contorno da 

construção da aula anterior  e preencher o espaço interno com novas cores e 

novos traços, podendo utilizar diversos materiais como lápis de cor, giz de cera, 

giz pastel, canetinha, tinta, ou outro material que tiver disponível. Procure 

explorar todo o espaço! 
 

 

Depois de pronto, vamos apreciar o trabalho da turma! 
 

 Para quem realizou em casa, lembre-se de levar para seu professor ou  

     professora de arte conforme combinado. 
 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a pintura 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 e 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 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 

Ordem  e  Caos?! 

 Você sabia que existem obras de arte que são 

produzidas com os mais variados tipos de 

materiais? 

 

Alighiero Boetti, nascido em 16 de dezembro de 

1940,  foi um artista italiano conceitual, 

considerado um membro do movimento de Arte 

Povera, ou “arte pobre”, ou seja, produções feitas 

com materiais do nosso dia-a-dia. 





Boetti era fascinado pela ordem e pelo caos. 

Sua série de 50 Kilims (tapetes de origem 

turca) feitos em 1993, foi resultado de uma 

colaboração envolvendo 50 pessoas que criam 

desenhos baseados numa grade de 10 por 10 

quadrados brancos e pretos alternados. As 

grades transformavam números em desenhos 

que iam desde uma simples forma em “L” até 

um rosto quadriculado, (como a imagem 

acima). Esses desenhos foram então 

transpostos para Kilims confeccionados por 

refugiados afegãos no Paquistão.  





Veja a seguir outras imagens da série dessas obras de Kilims:  





Agora é a sua vez... 

 

Cada aluno irá extrair um quadrado de 10 cm por 10 cm de uma folha de 

sulfite, que será usado como suporte para sua produção. Crie uma 

composição por meio da pintura, o suporte será dividido em 2 cm por 2 

cm, ou seja, 25 quadradinhos de 2cm cada, pinte aleatoriamente os 

quadrados com preto e branco ou com duas cores diferentes.  

 

Se quiser, poderá utilizar o branco do papel como segunda cor. Pinte os 

demais quadrados, com um giz de cera, ou outro instrumento como lápis 

de cor, guache, giz pastel, entre outros.  



Ao final o professor pode decidir junto a turma como disponibilizar as 

produções realizadas e construir um único “tapetão” reunindo todas 

as produções da classe.  

  

Se houver possibilidade deixar a produção coletiva à mostra em 

algum local da sala ou da escola.   

  

 Para quem realizar a atividade em casa, lembre-se de apresentar 

ao seu professor ou professora de arte conforme combinado. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar o 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 e coletivo, explorando diferentes 

espaços da escola e da comunidade.  

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


