
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Materialidades e Imaterialidades: Formas de expressão 
artística; Contextos e Práticas: A Arte e os cinco sentidos;  

Habilidades: (GO-EF07AR05-A) Distinguir, explorar, compreender e empregar diferentes formas 
de expressão artística existentes, tais como: desenhos, pinturas, gravuras, colagens, HQ, zines, 
memes, intervenções artísticas, dobraduras, esculturas, modelagens, instalações, vídeos, 
fotografias, performances, grafite, tecelagens, entre outras possibilidades expressivas. Fazer uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais, 
bem como experimentar e compreender os processos de criação artística e suas possibilidades 
distintas na bidimensionalidade e na tridimensionalidade; (GO-EF07AR02-A) Reconhecer, 
estimular e explorar elementos que estimulem outros sentidos e outros fazeres,  para além do 
visual, comunicar ideias e sensações, e dialogar com a produção artística, como experiências 
sonoras, táteis, olfativas e degustativas;  

 

ATIVIDADE 7 

                   
Tropicália (instalação) - Hélio Oiticica                                                               Série Bichos - Lygia Clark 

(Fonte: Tate Gallery, acesso em 28/04/2020)                                                  (Fonte: Artsy, acesso em 28/04/2020)             
 

O neoconcretismo foi um movimento artístico brasileiro que buscou a sensibilidade, 

expressividade, subjetividade, se caracterizando também por irem além do meramente visual no 

campo das artes (muitas das obras desses artistas mexem com outros sentidos, como o olfativo, 

sensorial, auditivo e até o degustativo). Entre os principais expoentes, podemos destacar Lygia 

Clark e Hélio Oiticica. Além de terem feito parte dessa importante vanguarda, esses artistas 



 

 

defenderam e produziram uma arte mais participativa, e desenvolveram uma grande diversidade 

de formas artísticas, em pintura, colagem, escultura, dobradura e instalação. 

A. Inspirados por esses artistas, explore alguns objetos em nossa casa. Busque por objetos que 

estimulem os sentidos táteis/sensoriais (a textura, sensação térmica, de peso e/ou sensação de 

solidez). Anote aqui os objetos que experimentou e quais sensações sensoriais eles despertaram. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B. Ainda explorando a sensação tátil, use o papel e um lápis ou giz de cera para transferir texturas 

de elementos/objetos que tenha em casa. Coloque a folha de papel sobre o cimento, a tábua de 

madeira, o vidro da janela, ou sobre objetos como moedas, solado de sapatos, etc. e passe o lápis 

ou giz sobre o papel para "capturar" a textura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. O próximo experimento só tem graça se feito com outra pessoa. Então convide algum familiar 

que more com você e façam um jogo de adivinhações com objetos de casa e testem quem tem os 

sentidos mais apurados. Cada um escolhe alguns objetos (CUIDADO, hein? não utilize objetos 

cortantes ou pontiagudos!) que o outro participante, de olhos vendados, vai tentar adivinhar pelo 

tato e/ou pelo olfato. Cite alguns objetos que testou. E aí, quem acertou mais? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

D. Os Bichos de Lygia Clark são esculturas articuláveis que propõe a participação do observador, 

uma espécie de origami, abstrato e geométrico. Lygia, como seus colegas Hélio Oiticica e Lygia 

Clark, tinham em comum propostas de arte interativa, onde quem interage, também cria.  

Vamos construir um bicho? A partir do  modelo para fazer o seu "Bicho", transfira as medidas para 

uma cartolina, papel cartão ou papelão. Você pode seguir as indicações com lugares para dobras e 

cortes, mas também pode experimentar e fazer dobras e cortes em outras regiões. 

Modelo simplificado para Bicho 
(Fonte: Aissi Karita, 28/04/2020) 

 



 

 

E. Embora os artistas apresentados apresentem semelhanças como as formas de pensar a arte, cada 

um tinha suas próprias propostas e formas diferentes de apresentá-las ao público/participante. 

Procure pelas principais características nas obras de cada um e registre-as. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

F. Entre as obras pesquisadas, selecione aquelas que mais te chamaram a atenção (no mínimo uma 

de cada artista), salve-as em seu banco de imagens e escreva o que essas obras tem de mais 

interessante para você.      

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


