
ESCOLA SEM MUROS

Em casa também se aprende
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ARTE 

6º. ano



(EF06AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar dobradura, gravura, lambe-lambe e 

animação nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas 

brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e 

culturais, de modo a ampliar a experiências com diferentes contextos e práticas 

artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório imagético.
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A Professora de Arte, Monique Caro, trabalha 

na EMIEF Dr. Avedis Victor Nahas (Quinta dos 

Eucaliptos) e preparou este material, em 

conjunto com a Prof. Fernanda Cabral (EPP), 

conforme a habilidade do 6º. ano:



O QUE é?
Pôster lambe-lambe, OU poster-bomber, é 

um pôster artístico de tamanho variado que 

é colado em espaços públicos. Podem ser 

pintados individualmente com tinta látex, 

spray ou guache. Quando feitos em série sua 

reprodução pode ser através de foto 

copiadoras ou silkscreen.



Origem 
A arte de colar cartazes na rua nasceu no final do
século XIX, com o advento da indústria de impressão
em massa (imprensa), o que possibilitou a criação
de uma nova mídia: o pôster/cartaz. Essa mídia
possibilitou a disseminação da informação pela
cidade através da colagem dos cartazes e, o
conteúdo desses, variava de propagandas, eventos
e até política. Uma indústria que fez grande uso
deste tipo de mídia eram os circos, por se tratarem
de espetáculos itinerantes, logo era necessário que
se utilizasse de um veículo que fosse de rápida
disseminação e com um baixo custo.
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Quase 100 depois, não só os métodos de impressão evoluíram muito, indo de litografias
rudimentares para métodos que não só possibilitavam o uso de uma maior gama de cores, mas
também artes mais detalhadas e em escalas muito maiores. Essa expansão possibilitou que o
método de impressão ficasse mais acessível o que claramente fez com que outros campos tivessem
acesso a esse método.

No período pós-segunda Guerra Mundial tivemos um ressurgimento dos pôsteres de protestos,
obviamente uma clara reação ao período passado e ao apoio a contracultura. Foi nessa época que a
arte de rua começou a se aproveitar do caráter imediato e massivo da mídia impressa para criar sua
própria categoria: o Lambe-lambe, também conhecido como Wheatpaste poster ou Paste up.
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Vamos conhecer um artista que usa 

da técnica  do LAMBE-LAMBE?

https://designculture.com.br/a-arte-do-lambe-lambe

https://designculture.com.br/a-arte-do-lambe-lambe


Swoon
Swoon é uma artista de rua que

começou a aplicar seu trabalho durante os anos
2000 em grandes metrópoles como Nova York,
geralmente em áreas abandonadas e
esquecidas da cidade. Swoon utilizava um
método diferente para a impressão de seus
lambe-lambes, utilizando-se de placas de
madeira e criando gigantescas xilogravuras que
eram usadas como matrizes para impressão.
Feito isso, ela faz um trabalho minucioso de
recorte com estilete em suas artes para
deixá-las melhor incorporadas no ambiente.
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Lambe-lambe na atualidade
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hello!

I am

Jayden
Smith

I am here because I love to give presentations. You can find me at @username
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Big concept

Bring the attention of your audience over a key 
concept using icons or illustrations
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In two or three columns

Yellow

Is the color of gold, 
butter and ripe lemons. 
In the spectrum of visible 
light, yellow is found 
between green and 
orange.

Blue

Is the colour of the clear 
sky and the deep sea. It is 
located between violet 
and green on the optical 
spectrum.

Red

Is the color of blood, and 
because of this it has 
historically been 
associated with sacrifice, 
danger and courage. 
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Com base na arte lambe – lambe
crie um pôster.
Você pode pintar, desenhar,
utilizar de recorte e colagem, use
e abuse de sua criatividade!
Lembre-se que esta é uma arte
urbana, que questiona a
sociedade e abusa das
possibilidades de diálogo.

agora é sua vez!

#escolasemmuros



http://bit.ly/2X9RQ9U

