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ARTE É LINGUAGEM 

 

    

Mona Lisa, de Leonardo da 
Vinci. 

Abaporu, de Tarsila do 
Amaral. 

Grafite de Os Gêmeos. Vitória de Samotrácia, 
autor desconhecido. 

 
1.O que é arte?  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. Quais as categorias de arte que podemos encontrar?  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3. Quem produz arte? 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4. Desde quando o homem produz arte?  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Para que serve a arte? 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
“A arte é um conhecimento que permite a aproximação entre indivíduos, mesmo de culturas distintas, pois favorece 
a percepção de semelhanças e diferenças entre as culturas, expressas nos produtos artísticos e nas concepções 
estéticas, em um plano diferenciado da informação discursiva.” 
  
“Há estudiosos que veem na obra de arte uma manifestação pura e simples dos sentimentos individuais do artista. 
Outros a encaram como uma atividade plenamente lúdica, gratuita, livre que quaisquer preocupações utilitárias ou 
condicionamentos exteriores à sua própria criação. 
Fenômeno Social - a atividade artística vai muito mais, além disso, a arte é um fenômeno social, pois é impossível 
situar uma obra de arte sem estabelecer um vínculo com uma determinada sociedade.” 

 



“A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores 
estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na 
música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras.” 
 
6. Leiam as perguntas e desenvolva um pequeno texto que responda da melhor forma a todas elas. Os textos  e as 
imagens de obras de arte famosas são apoio. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
7. No espaço abaixo, crie imagens que representem arte para você. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
               

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. O que é percussão corporal? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
9. Qual a diferença entre a linguagem formal e natural? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Estude! O tempo tem forma, provou Einstein. Viva sua inteligência na forma e no tempo de um gênio.  


