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ARTE: CRIAR E SENTIR 

 
1. Os artistas criam suas obras inspirados por aquilo que toca seus sentimentos. Às vezes, são temas ligados à sua 

vida pessoal, como lembranças, experiências, ideias. E nós, ao apreciarmos uma obra de arte, seja ela uma música ou 

uma pintura, etc. fazemos uma interpretação através do que sentimos. Existe apenas um modo de sentir ou 

interpretar as obras de arte? Explique. 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. A cantora e compositora Maria Gadú (1986) desde criança faz suas próprias composições musicais. Ela disse que 

aprendeu a cantar com sua avó que foi cantora também. Veja um pedacinho da letra de uma de suas músicas: 

“Shimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar 

Shimbalaiê, toda vez que ele vai repousar 

Shimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar 

Shimbalaiê, toda vez que ele vai repousar” 

 

O que significa shimbalaiê? Como Maria Gadú achou essa palavra? Assinale a alternativa que responde corretamente 

a essas perguntas. 

 

a) É uma palavra de origem africana e significa beleza. Maria Gadú a ouviu de seus parentes. 

b) Significa chuva e ela encontrou a palavra navegando na web. 

c) Não tem um significado, ela mesma inventou essa palavra ao olhar para o mar no momento do pôr do sol. 

d) É uma expressão inglesa e significa mar calmo. Ela a descobriu em uma viagem para os Estados Unidos 

 
3. O artista Cildo Meireles viajou pelo Brasil à procura de sons das águas das bacias hidrográficas do nosso país. Pelo 

caminho, ele encontrou muita degradação da natureza. Mas, ao final, produziu um trabalho onde o visitante entra 

em uma sala escura e ouve os diversos sons que ele gravou durante sua viagem. Essa obra se chama RIO:OIR. A 

intenção do artista é despertar nossa atenção para os vários sons que a água faz ao percorrer seu caminho na 

natureza. Tente se lembrar do som da água quando você toma banho, lava as mãos na torneira, brinca na piscina. 

Pense na importância da água para todos os seres do planeta. Crie, então, mais um desenho, que represente a 

importância da água e de sua conservação. Não é necessário colorir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observe bem a imagem abaixo e sua legenda para responder as questões seguintes. 

 
4. Descreva cinco cenas da obra Guernica, de Pablo Picasso. 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5. O que significa Guernica?  

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Dê exemplos de inspirações que levam um artista a criar. 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

7. Existe apenas um modo de se interpretar uma obra de arte? Explique. 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

8.  Na teoria das cores, o branco e o cinza não são cores. Por que você acha que o artista optou por essa 

então ausência de cores? 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Estude! Mude seus hábitos. Seja muito feliz! 
 

 

Guernica, Pablo Picasso, 1937. Óleo sobre tela. 3,49m x7,77m. Museu Reina Sofia, Espanha. 


