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Conhecimento e Diversão 

Atividade 31 

Portal do Imaginário 

Observe estes 
autorretratos... 
Poderia falar um 
pouquinho sobre 
estas pessoas? Vamos 
olhar com bastante 
atenção os detalhes. 



O artista que realizou estes trabalhos se chama Rafael Silveira. 

 

Rafael nasceu na cidade portuária de Paranaguá, no sul do Brasil em 1978. 

Desde 1988 mora e trabalha em Curitiba. O artista começou a fazer 

quadrinhos alternativos nos anos 90, publicando em revistas independentes 

e grandes editoras como a Dark Horse. Ele também trabalha como designer 

e diretor de arte. Após o período de acampamento de treinamento nas 

artes gráficas, ele trocou uma carreira premiada de dez anos para se tornar 

um artista em tempo integral. Desde então, suas obras de arte têm sido 

expostas em galerias de destaque no Brasil, EUA e Europa e fazem parte de 

grandes coleções públicas e privadas como o Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro.  



Silveira fala sobre as obras da série Um 

passeio pela mente:  “Imagine como 

seria se um homem que com o passar 

dos anos adquirisse a habilidade de 

explorar o seu próprio mundo da 

imaginação?”.  

O artista tem grandes sonhos, e o que 

permitiu ele explorar o mundo e o 

imaginário, foi quando um dia, em uma 

de suas explorações ele encontrou 

algo, o que lhe permitiu ir além de seu 

campo visual: uma Bicicleta. 



O trabalho criativo de Silveira 
combina pintura figurativa clássica, 
imagens inspiradas em quadrinhos e 
temas surreais, resultando em um 
universo onde os sonhos se fundem 
com a vida, despertando o 
impossível. 

 
Suas pinturas são como portais em 
uma dimensão alternativa.  







Agora é a sua vez... 
  
 

Observando o trabalho do artista percebemos que ele realiza diversos 

retratos de uma maneira bem diferente misturando elementos do dia a dia.  

A partir desta maneira diferente do artista realizar seu trabalho, você irá 

criar um autorretrato “maluco”.  

  

Você sabe o que é um autorretrato? É uma imagem, que o artista faz de si 

mesmo. Muitos artistas fizeram seus autorretratos, como forma de mostrar 

a sua identidade, de conhecer-se e explorar sua imaginação.  



Utilize apenas a imaginação e crie por meio do desenho um 

autorretrato, e  ao invés do rosto ser desenhado com olhos, boca e 

nariz você irá completar o espaço do rosto com elementos, como: 

flores, paisagem, animais, objetos e outros. Procure representar com 

objetos, coisas e lugares que você goste e sejam significativos para 

você.  

Poderá utilizar materiais que tiver disponíveis como: canetinhas, 

caneta piloto, lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, giz pastel oleoso, 

outros.  

  

Solte a imaginação e bom trabalho!!! 



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 32 

Quem sou eu? 

Hoje vamos conhecer o artista 

plástico René Magritte!!! 

 



O pintor belga René François Ghislain Magritte 

(1898-1969) ficou conhecido no mundo das artes 

apenas pelo primeiro e último nome. 

Filho de um tecelão com uma chapeleira (o que 

explica muito da sua obsessão pelo chapéu-coco). 
 

Aos 22 anos realizou a sua primeira exposição 

profissional e, seis anos mais tarde, conseguiu se 

dedicar exclusivamente à pintura.  

No ano a seguinte Magritte mudou-se para Paris, 

assinou um contrato com uma galeria, o que o 

permitiu produzir uma série de obras que viriam a 

ser consagradas como “Os Falsos Espelhos” (Imagem 

anterior). 



Agora vamos conhecer obras de outros artistas que enfatizam apenas uma parte 
do rosto: 

Artista - Man Ray – “Na época do observatório: Os amantes” 



Yayoi Kusama -  “Olhos” - 1990 Mônica Carvalho 



Iraildes Lopes Jim Warren 



Jim Warren René Magritte 



Agora é a sua vez... 
 

Selecione os materiais de desenho como: lápis grafite, lápis de cor, giz 

pastel, e outros.  

Escolha uma parte do rosto que você mais gosta, seu ou de um amigo e 

observe, os olhos, o nariz, a boca, suas cores e formas. Caso tenha 

algum espelho pequeno você poderá observar o seu próprio rosto e em 

uma folha de papel faça o esboço do seu rosto ou de seu colega, 

utilizando apenas o lápis grafite. 

  

Use sua criatividade e imaginação para complementar seu desenho com 

elementos como: objetos, plantas, pedras, flores e se quiser pode criar 

um fundo bem colorido para compor a sua produção. 



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 33 

Quem é? 

Você consegue imaginar quem é 

esta pessoa representada na obra 

acima? 

 

Esta obra é do artista René 

Magritte.  

Decalcomania, 1966 



Magritte foi o artista que trouxe a 

ideia de identidade anônima, em 

seu autorretrato O Filho do 

Homem, ele se representa como 

um homem trajado em paletó, 

com chapéu coco e uma maçã na 

frente do rosto, fazendo uma 

crítica à perda da individualidade.  

René Magritte 
“O Filho do Homem”, 1964 - Óleo sobre tela – 116 x 89 cm 



Você sabe o que quer dizer a palavra 

anônima?  
 

Anônimo se refere a algo que não 

está assinado ou cujo autor não está 

identificado como por exemplo: um 

bilhete anônimo, autor anônimo, 

carta anônima, ...  
 

Conheça outras obras do artista em 

que ele representa os personagens 

de costas: 



As obras apresentadas mostram o 

quanto Magritte gostava de se 

representar de costas para o público 

ou de forma anônima. Sua obra faz 

questionamentos entre o limite da 

representação, a fronteira entre a 

arte e o real, a relação entre o 

visível e invisível e entre o individual 

e coletivo. 





Agora é a sua vez... 

 
 

Que tal criar um autorretrato diferente? 
 

Você já se imaginou de costas? Que elementos você utilizaria 

para criar esse desenho? 
 

O desafio de hoje é produzir por meio do desenho um 

autorretrato, mas que te represente de costas... Solte a 

imaginação e crie também o fundo para sua produção, explore 

as cores, os acessórios como: roupas, tiara, boné, bolsa, colar e 

outros.  
 



Utilize os materiais que tiver à disposição, como: lápis de cor, 

canetinha, giz pastel, e outros... Se precisar, observe novamente as 

obras do artista e como ele utilizou as cores e elementos. 

Depois mostre para o seu professor ou professora de arte e 

comente como foi o para você realizar o seu autorretrato de costas. 
 

 

 Para você que realizou a atividade em casa, lembre-se de levar 

para seu professor ou professora de arte na semana seguinte. 

 

 

Boa Produção!!! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

• (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho como modalidade 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.  
 



Conhecimento e Diversão 

Atividade 34 

Por trás dos objetos 

Giorgio Morandi, Natureza morta, 1946.  
Cortesia de acervo MAC USP 

Hoje vamos conhecer outro 

artista que tem a presença 

marcante dos objetos em sua 

obra,  fruto da observação da 

realidade a sua volta.  



Giorgio Morandi nasceu na Itália em 1890, 

onde morou a vida inteira e  ensinou 

gravura por quase trinta anos na Academia 

de Belas Artes local. Um homem muito 

ligado as suas raízes, com uma biografia 

simples e metódica constrói uma infinidade 

de pinturas, com objetos em que os 

motivos se repetem. 



Os objetos existem param servir 

as necessidades do homem e tem 

o poder de guardar lembranças de 

fatos, acontecimentos históricos e 

afetivos e até no reconhecimento 

de pessoas. 

 

Conheça outras obras do artista: 





Lembra-se que nas atividades anteriores, conhecemos o artista René Magritte? 

Sabia que ele também tinha uma relação com objetos?  Observe outras de suas obras. 



Na próxima obra, Magritte apresenta uma sala cheia de 

objetos familiares, mas ele dá proporções humanas a eles, 

criando uma sensação de estranhamento. O interior e o 

exterior são invertidos pela representação de uma paisagem 

do céu nas paredes internas da sala. O familiar torna-se 

desconhecido, o normal, estranho.  

 

 Magritte cria um mundo contraditório que é, em suas 

próprias palavras, “um desafio ao bom senso”. 



“Valores Pessoais” 



Agora é a sua vez... 
 

Você irá representar por meio do desenho, um cômodo de sua casa.  

Depois faça uma lista de objetos que te faça lembrar-se de pessoas que você 

conhece. Converse com seu professor ou professora de arte, sobre os objetos 

escolhidos. 

Em seguida, você irá continuar a produção do seu cômodo, acrescentando por 

meio do desenho os objetos listados, de forma criativa explorando o espaço 

todo. Se for preciso, poderá observar novamente, a obra “Valores Pessoais” de 

René Magritte. 

Solte a imaginação, capriche nos detalhes, explore as cores e a pintura! 
 

 Para você que realizou a atividade em casa, lembre-se de levar para  

      seu professor ou professora de arte na semana seguinte. 
 

Bom trabalho!!! 



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. 
  


