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EMA “MAESTRO FÊGO CAMARGO”



Bem vindos 
Continuando nossas 
atividades artísticas!!!



AUTORRETRATO 

O autorretrato constitui um exercício que permite

revelar traços do criador artista.

Assim, um autorretrato é um retrato, uma imagem,

que o artista se faz de si mesmo. Muito usado na

pintura, na literatura ou na escultura, o autorretrato

nem sempre representa a imagem real da pessoa, mas

sim como o artista se vê: aceita e assume ou

tenta mudar e isso depende de cada pessoa ou mesmo

de cada momento.

https://www.infopedia.pt/$autorretrato

https://www.infopedia.pt/$autorretrato


OBRAS DE 
ARTES 



CONHECENDO

ALGUNS PINTORES 

E SEUS 

AUTORRETRATOS  



VINCENT VAN 
GOGH



TARSILA DO 
AMARAL 



ANITA 
MALFATTI



FRIDA 
KAHLO 



REMBRANDT
VAN RIJN



PRODUÇÃO

Agora que já estudamos  um pouquinho sobre 

autorretrato,  conhecemos alguns artistas e 

suas obras  vamos colocar a mão na massa. 

Bora produzir, pessoal!!! 

Hoje vamos fazer um lindo autorretrato. 



ATIVIDADE 1 

FAÇA O SEU AUTORRETRATO.

USE UM ESPELHO OU TIRE UMA SELF NO SEU CELULAR.

VOCÊ PODE SE INSPIRAR NOS ARTISTAS QUE ESTUDAMOS .

SUA OBRA DE ARTE MERECE SER APRECIADA POR TODOS.

BOA PRODUÇÃO !



LEMBRANDO AS ETAPAS DO DESENHO 

Inicie o seu desenho pelo esboço que é bem fraquinho pra não marcar a folha, lembra? 

Separe seus lápis com diferentes cores a sua escolha. 

Vamos pintar suavemente todo o nosso trabalho e aos poucos  escurecendo colocando 
um pouquinho mais de força ou utilizando um tom mais escuro da cor escolhida. 
Mude a direção da pintura, respeitando o formato  do seu retrato . 

Faça com tranquilidade e muito capricho. 
Evite deixar marcas de lápis e espaços em branco na pintura. 
Fazendo assim sua autorretrato vai ficar lindo. 



ATENÇÃO

VAMOS FAZER NOSSA 
ATIVIDADE NO NOSSO 

“CADERNÃO” – BLOCO DE 
DESENHO A3.

FAZER A ATIVIDADE COM 
MUITO CAPRICHO E CARINHO 
USANDO TODO O ESPAÇO DA 

FOLHA

NÃO VALE FAZER 
PEQUENININHO TÁ?

SUA OBRA DE ARTE MERECE 
SER ADMIRADA POR TODOS.

BORA COMEÇAR? BOA PRODUÇÃO !!! 



POSTANDO  EM 
#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com autorretrato. 

• Logo estaremos de volta.  

• Se desejar pode postar o resultado do trabalho nas redes sociais usando a 

#fegoemcasa para encantar a todos com sua Arte.

• Nós professores da Fêgo ficaremos muito felizes em ver suas obras na 

internet. 

• Nos encontramos na próxima aventura !!!

• Abraços carinhosos ; )

Prof.ª Vanda Savóia


