
Resoluções das atividades

16o ano – Ensino Fundamental – Livro 1

Abertura de capítulo 

1  Resposta pessoal. 

2  Resposta esperada: Os palhaços, em geral, procuram 
fazer o público rir e se divertir.

3  Resposta pessoal.

A arte e a emoção 

1  Além de terem sido feitas em épocas distintas, como 
informa o texto anterior, o aluno poderá comentar, 
por exemplo, que a obra O turista apresenta a figura 
de um homem com boné, óculos, paletó, gravata e 
bermudas, feito de resina, além de possuir muitas 
cores na sua composição, enquanto a obra O impos-
sível tem um formato mais abstrato, mais indefinido 
ao primeiro olhar, é feita de bronze e possui uma cor 
mais escura.

2  Resposta pessoal. É possível manifestar diferentes opi-
niões sobre os efeitos que as obras causam: alegria, 
desconforto, dúvida etc. É importante destacar que, 

111 A arte como expressão

111 A vida que a arte dá

Começo de conversa

1  É possível citar qualquer tipo de arte: música, dança, 
teatro, cinema, literatura, artes plásticas, fotografia, his-
tória em quadrinhos, entre outros.

2  Nessa questão, é possível se referir a aspectos diferen-
tes de cada expressão artística.

3  É possível responder que, por meio da arte, é possí-
vel expressar e causar emoções, sentimentos e ideias, 
além de levar as pessoas a refletir sobre os mais diver-
sos assuntos. Nesse momento introdutório, é impor-
tante destacar que as pessoas se expressam de dife-
rentes maneiras, seja para se comunicar com os outros 
ou para expor situações e sentimentos, como alegria, 
tristeza, medo, raiva e coragem. A arte é um dos meios 
de expressão mais explorados, pois existe em diversas 
formas e linguagens (dança, pintura, escultura, cinema, 
teatro, fotografia etc.).

em geral, as manifestações artísticas possibilitam várias 
interpretações e sensações, que podem não ser neces-
sariamente as pretendidas pelo autor.

3  Resposta pessoal. Deve-se analisar as características 
das esculturas e as informações presentes nas refe-
rências, para discutir quais seriam as intenções dos 
artistas. Com a leitura da biografia de Gustavo Rosa, 
por exemplo, é possível perceber que o artista bus-
cava criar figuras engraçadas, divertidas. Apesar de 
as obras poderem revelar contextos, vivências ou 
intenções dos artistas, é importante considerar as 
interpretações dos observadores, os quais acrescen-
tam às obras suas memórias, percepções e emoções.

4  Resposta pessoal.

5  a) Sugestão de resposta: O título da canção, ao lembrar 
um pedido de ajuda, pode se referir a uma súplica 
por vivências de emoções, por coisas que façam a 
vida valer a pena, por um fim à sensação de vazio.

 b) Resposta pessoal. A ideia é compartilhar percepções 
sobre uma possível ausência de sentimentos, 
uma possível incapacidade do ser humano de 
sentir  emoções.

 c) Resposta pessoal.

Arte e conexões

1  Os alunos, provavelmente, identificarão nas imagens sen-
timentos como angústia, dor, desespero, solidão etc.

2  Resposta pessoal. Sugestão: Nas imagens, a figura 
humana, sem forma muito definida, traz as mãos ao 
rosto e a boca aberta, gestos que remetem a emoções 
dolorosas e angustiantes. As cores e os traços do artista, 
bastante intensos, também contribuem para essa lei-
tura. As linhas distorcidas, por exemplo, podem remeter 
à representação visual do som de um grito.

A arte e a identidade

1  Resposta pessoal.

Em ação

1  Por meio de entrevistas, é possível conhecer diversas 
histórias, vivências e acontecimentos inspiradores. 
Muitas produções no teatro, na literatura e no cinema, 
por exemplo, são baseadas em relatos e histórias de 
personagens reais.
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2  Respostas pessoais.

A arte e a fantasia

1  Resposta pessoal. É possível citar o buquê, por exem-
plo, como um presente entregue à mulher no dia de seu 
aniversário. No entanto, é importante ressaltar que essa 
é uma interpretação possível, e não necessariamente a 
pretendida pelo artista.

2  Resposta pessoal. Na primeira pergunta, pode-se men-
cionar: mesa com toalha azul florida, janela, bolo, banco 
preto, buquê etc. Já a ausência de gravidade – perce-
bida por conta das duas personagens centrais, principal-
mente na representação do homem que levita – trans-
mite uma situação irreal, imaginária.

+ Atitude

1  Resposta pessoal.

2  Atividade de compartilhamento.

3  Atividade em grupo.

Rever de praticar

1  Resposta pessoal.

2  Trabalho individual, envolvendo produções artísticas.


