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1. Candido Portinari foi um artista brasileiro muito importante que estudamos nessa primeira etapa. Ele nasceu 
em São Paulo em 1903 e morreu em 1962. Nos temas de sua arte o que ele retratou? 

 
a) as paisagens brasileiras 
b) o povo brasileiro em cenas de trabalho, brincadeiras e festas 
c) as plantas e o animais brasileiros 
d) pessoas famosas da época 
 

2. A performance artística de Lygia Pape, Divisor 

(Imagem ao lado), foi realizada pela primeira vez em 1968. 

Nela, um grande manto branco com fendas foi usado para que 

as pessoas pudessem participar e viver a experiência de criar 

juntas. Na época em que foi criada a obra, o Brasil estava em 

uma ditadura militar, que não permitia às pessoas se expressar 

livremente. A performance espalhou uma mensagem de união 

e liberdade. Dentre as alternativas abaixo, a que se refere ao 

conceito de performance é: 

 

a) É uma técnica artística, que se utiliza de tintas a óleo, 

aplicadas com pincéis, espátulas, ou outros meios, sobre telas de tecido, superfícies de madeira ou outros 

materiais. 

b) É o processo feito numa matriz de metal, geralmente o cobre. Pode também ser feita em alumínio, aço, ferro ou 

latão amarelo. 

c) É uma técnica artística de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização 

etc. 

d) É a linguagem da arte que se utiliza de diversos elementos de outras áreas (música, teatro, dança, artes visuais, 

etc.) para criar uma forma específica de arte com apresentações e experimentos estéticos ao vivo ou que 

envolvam uma ação elaborada. 

 

Desenho é uma técnica de que dispomos para representar idéias ou coisas concretas em papel ou outra 
superfície, diferindo, porém, da pintura e da gravura. Um desenho manifesta-se essencialmente como uma 
composição formada por linhas, pontos e formas. 

O desenho envolve uma atitude do desenhista em relação à realidade: o desenhista pode desejar imitar a sua 
realidade sensível, transformá-la ou criar uma nova realidade com as 
características próprias da bidimensionalidade ou, como no caso do desenho de 
perspectiva, a tridimensionalidade. 

O desenho tem sido um meio de manifestação estético e uma 
linguagem expressiva para o homem desde os tempos pré-históricos. Neste 
período, porém, o desenho, assim como a arte de uma forma geral, estava 
inserido em um contexto tribal-religioso em que se acreditava que o resultado 
do processo de desenhar possuísse uma "alma" própria: o desenho era mais um 
ritual místico que um meio de expressão. 

À medida que os conceitos artísticos foram, lentamente, durante a 
Antiguidade separando-se da religião, os desenhos passou a ganhar autonomia 
e a se tornar uma disciplina própria. Não haveria, porém, até o Renascimento, 

uma preocupação em empreender um estudo sistemático e rigoroso do desenho enquanto forma de conhecimento. 
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A representação do homem vitruviano, como imaginado por Leonardo da Vinci, é um dos desenhos mais 
conhecidos do mundo. 
Desenho como projeto 
O desenho nem sempre é um fim em si. O termo é muitas vezes usado para se referir ao projeto ou esboço para um 
outro fim. Nesse sentido o desenho pode significar a composição ou os elementos estruturais de uma obra. 

O desenho é utilizado nos mais diversos segmentos profissionais, tornando a arte diversificada a diferentes 
contextos. 

Há desenhos simples onde é empregada pouca técnica e outros onde a sofisticação se faz presente. 
Atualmente, existem cursos técnicos e superiores direcionados ao desenho, quando são trabalhados todos os seus 
aspectos, criando assim profissionais capacitados na arte de desenhar. 
 
O desenho quanto à forma 
Como desenho, propriamente dito, pode ser reconhecido desde um simples risco ate configurações complexas. E ao 
desenhista não deve ser responsabilizada a obrigação de imitar unicamente a natureza visível com a perfeição 
esperada. O seu universo gráfico pode transitar pela figuração abstrata que habita a imaginação humana ou os 
motivos invisíveis, a olho nu, pertencentes a realidade microscópica. Em síntese, identificamos a forma do desenho 
em duas categorias, a saber: 

a) Desenho figurativo: Tem a finalidade de representar formas que reproduzem a aparência da realidade. 
Tanto as naturais quanto as criadas pelo homem. A sua execução pode ser a partir da observação, de memória ou de 
criação. 

b) Desenho abstrato: Representação gráfica não figurativa que tem como motivo de referencia, formas 
orgânicas (formas da natureza) e geométricas (composição com linhas, planos e ou sólidos geométricos). 
Desenho de observação ou desenho natural 

Como o próprio nome diz, o desenho de observação é a representação, na maioria das vezes figurativa, a 
partir da observação de um modelo que escolhemos para reproduzir para o papel de desenho sua forma, textura, 
iluminação, cor, etc. 
            Para que o desenho de observação não de torne uma mera reprodução do modelo, é necessário conseguir ver 
com clareza e imaginação não apenas os limites do objeto. É 
importante perceber as nuanças das cores, o volume, os detalhes 
que compõem o objeto e a proporção entre as partes. 
            Ser um bom observador das coisas que o cercam é um 
exercício que pode ser feito em qualquer lugar e a qualquer 
momento. Quando isso se torna um hábito, você verá que a 
qualidade dos seus desenhos, em qualquer modalidade, 
melhorará. 
 

Algumas sugestões que podem ajudá-lo a realizar um 
bom desenho de observação: 

      Feche um dos olhos e estique o braço, segurando um lápis ou a 
régua, em direção ao modelo. 

       Deslize o dedo pelo lápis ou pela régua até encontrar uma das 
extremidades do objeto. Meça a altura e a largura do objeto. 
Trace uma reta horizontal e vertical com as medidas encontradas. 

       Observe cada detalhe do objeto e tente reproduzi-lo com a maior 
precisão possível. 
 
Desenho geométrico 
            Essa modalidade de desenho é a composição harmoniosa geometrizada de um tema escolhido. Você pode 
utilizar a régua e o compasso para criar figuras geométrica e, a partir delas, compor uma cena, uma paisagem ou um 
objeto. 

 

3. Em seu caderno de desenho, crie os seguintes desenhos: 

 Um desenho de Observação (Faça com expressão o objeto escolhido e uma única folha). 

 Um desenho Abstrato (Use uma folha completa). 
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