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Olá turminha!

Você sabe quem foi Picasso? Com certeza você já escutou esse 
nome em algum lugar não é mesmo?

Na aula de hoje vamos apresentar a vocês Pablo Picasso e suas 
obras, depois vamos criar um desenho inspirado no estilo do 

Picasso.



Quem foi Pablo Picasso

Pablo Ruiz Picasso nasceu em Málaga na Espanha no
dia 25 de outubro de 1881, ele foi pintor, escultor e
desenhista e seu trabalho influenciou e transformou
o rumo da arte naquele século. Começou a se
interessar pela arte aos sete anos de idade, época
que desenhava a lápis e recebia orientações de seu
pai, que foi seu primeiro professor e o introduziu no
uso da pintura a óleo.

Picasso aos 13 anos já havia desenvolvido
habilidades artísticas que o fizeram pintar aos 15
anos seu primeiro quadro de grandes dimensões
(166 X 118cm) denominado “A primeira Comunhão”.

Picasso conquistou renome universal e imensa
fortuna graças às suas conquistas artísticas
revolucionárias, tornando-se uma das mais
conhecidas figuras da arte do século XX.

Picasso é conhecido como co-fundador do cubismo,
vamos conhecer algumas obras dele?

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso



O que você vê?
Três músicos é uma grande pintura medindo
mais de 2 metros de largura e altura. Ele é
pintado no estilo do cubismo sintético e dá a
aparência de papel cortado.

Observe que Picasso pinta três músicos feitos
de formas planas, coloridas e abstratas, em
uma sala rasa e parecida com uma caixa.
Consegue identificar os objetos dessa cena?

À esquerda, um clarinete, no meio, um
guitarrista, e, à direita, um cantor segurando
folhas de música. Na frente de Pierrot está
uma mesa com um cachimbo e outros
objetos, enquanto embaixo dele está um
cachorro, cuja barriga, pernas e rabo
espreitam por trás das pernas do músico.

https://www.pablopicasso.org/three-musicians.jsp



O que você vê?

Um animal? Uma paisagem? Uma pessoa?

Parece o retrato de uma senhora. É possível
identificar o rosto, o cabelo, o pescoço e
parte do corpo. Sem dúvidas foi trabalho
incomum, pois o personagem que serve de
modelo parece ter sido reconstruído com
pequenas peças de metal ou madeira, o que
torna praticamente irreconhecível.

Podemos observar que Picasso é um pintor
que durante sua vida, pintou as coisas de
uma maneira diferente da que vemos.



O que você vê?

Agora é sua vez de ler a imagem e identificar
formas.

• Quais cores o artista usou?

• Qual cor mais se destaca na obra?

• Essa pintura apresenta qual tema?

• Identifique o que você encontrou na
cena.

https://www.pablopicasso.org/factory-at-horta-de-ebro.jsp



O que é o Cubismo?

Falamos anteriormente que Picasso foi co-
fundador do cubismo, mas o que significa
cubismo? E quem foi o outro fundador?

Esta curiosa maneira de pintar teve inicio na 
França, em 1908. O nome teve origem de um 
quadro de Georges Braque (fundador do 
cubismo), que representou um grupo de 
casas quadradas construídas como se fossem 
cubos. Isso chamou a atenção e desde então 
as pessoas começaram a chamar essas 
pinturas de “cubistas”. No cubismo as formas 
são representadas geometrizadas, causando 
uma sensação de pintura escultórica.

https://www.todamateria.com.br/obras-importantes-cubismo/



Atividade I
Nesta atividade você vai escolher uma 
imagem de sua preferência, pode ser um 
animal, um inseto, um veiculo ou até mesmo 
uma paisagem. 

Você vai desenhar, mas transformar a 
imagem em arte cubista, ou seja, você vai 
construir o modelo real em pequenos 
pedaços, triângulos, quadrados, losangos e 
trapézios.

Observe o desenho ao lado, consegue 
identificar o que eu desenhei? Não vai 
demorar muito para descobrir que é um galo 
escondido entre as formas. Vamos ver a 
imagem de referência que usei?



Atividade I

https://br.pinterest.com/pin/709950328742860730/



#fegoemcasa
Agora é sua vez !

Faça uma pesquisa de imagens e selecione uma para criar sua arte cubista.

Em seu caderno de folha A3, faça uma margem de 2cm com muito capricho.

Lembre-se que quando estiver desenhando, o traço deve ser beeem fraquinho para conseguir apagar. 
Eu deixei o meu mais escuro para mostrar na foto ok?

Capriche em seu desenho, a aula de hoje é para pesquisar uma imagem e trabalhar no desenho.

Na próxima aula vamos pintar com lápis de cor.

Se quiser, pode postar seu desenho com a hashtag #fegoemcasa.

Até a próxima aula! 


