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RECORTA

CONSTRÓI



Há uma criatura escondida 
no Museu: cabeça, tronco e 
membros estão espalhados 
pelas obras de arte!

 

 

Vem resolver desafios e 
conhecer obras de artistas 
da Coleção Moderna para, 
peça a peça, construir uma 
criatura.



Onde se escondeu 
a criatura envergonhada?

Que forma é esta? 
Será uma cabeça? Ou 
o tronco?

A que obra de arte 

pertence este fragmento?
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DESAFIO

Constrói uma cidade com objetos de vários formatos geométricos: 

livros, peças de lego, rolo de fita-cola, caixas, latas de conservas...

O que faz lembrar?
Uma cidade ou uma aldeia? No centro 
vemos um arco, será uma ponte? 
Por baixo, duas formas azuis. 
O que poderiam ser? 
Que outras cores identificas?

Mas onde estão os detalhes 
das janelas, das portas ou das 
chaminés? O artista simplificou 
as formas e transformou-as em 
formas geométricas. Consegues 
identificá-las? 

Quantos triângulos 
contas nesta imagem? 
E círculos? E quadrados?

Foto: CC&C

Este fragmento pertence à pintura Sem título 
(Ponte) de Amadeo de Souza-Cardoso.
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A que obra de arte 

pertence este fragmento?

Que parte do corpo da criatura
 será esta forma?



Esta forma pertence à obra de Hans Arp. 
Consegues identificá-la?
O elemento repete-se, com tamanhos e posições 
diferentes. Quantas formas contas? 

O artista chamou a esta obra Feuilles Placées 
selon les lois du hasard (Folhas colocadas pela 
ordem do acaso). 

O que é o acaso? 
Será que é quando acontece uma coisa de 
que não estamos à espera? Como as folhas 
das árvores quando caem e nunca sabemos 
onde vão parar. Caem ao acaso!

Repara na forma das folhas das plantas que tens 
em casa, ou no jardim! 
São parecidas, mas todas diferentes!

DESAFIO
Recorta formas novas em papel, 
atira-as ao ar e vê onde caem. 
Repete as vezes que quiseres e 
repara como caem sempre em sítios 
diferentes!

Foto: Bruno Lopes



Que parte do corpo da criatura
será esta forma?3

A que obra de arte 

pertence este fragmento?

Que forma é esta? 
Será uma cabeça? 
Ou um membro?



O que faz lembrar esta pintura?
Árvores, tornados, rodas, meteoritos, planetas…?
Ao observar esta pintura conseguimos imaginar 
muitas coisas diferentes. O artista brincava com a 
imaginação, inventava coisas que só existem
nos sonhos.

Podes experimentar pintar várias camadas com cores variadas. 
Para terminar, com a ajuda de um adulto, pega numa moeda ou no cabo 
de um pincel e raspa a tinta para revelar as camadas de baixo.

DESAFIO
Que texturas existem na tua casa? Repara no tapete 
da sala, nos azulejos da cozinha, e nas texturas dos 
brinquedos. Pega numa folha de papel, coloca sobre
a superfície que queres revelar e risca com lápis
de cera até as texturas começarem a aparecer! 

Max Ernst também gostava de experimentar técnicas 
inovadoras. Nesta pintura usou a técnica da grattage. 
Com um pincel ou uma espátula, pintou várias camadas
de tinta sobre a tela, em movimentos circulares. 
De seguida, com um objeto afiado, raspou a tela, 
desvendando as cores escondidas, criando novas texturas!

Foto: Bruno Lopes

Já ouviste falar em 
Flores Conchas? É o 
nome desta pintura 
de Max Ernst.



Que parte do corpo da criatura
será esta forma?4

A que obra de arte 

pertence este fragmento?



Foto: José Manuel Costa Alves

Que objetos vemos nesta pintura? 
Consegues distingui-los? 
Em que divisão da casa poderias encontrá-los?

Giorgio Morandi colecionava muitos objetos 
— jarras, garrafas, copos, taças, caixas... — 
com os quais criava composições silenciosas. 
Mesmo que repetisse os objetos, trocava a sua 
posição ou jogava com as luzes e as sombras, 
criando muitas pinturas diferentes, chamadas 
naturezas-mortas.

O que é uma natureza-morta? São pinturas em 
que apenas encontramos elementos inanimados 
(que não se mexem), como frutas, legumes, ou 
objetos. 

Consegues encontrar o intruso? 

DESAFIO
Procura na tua cozinha objetos curiosos. 
Coloca-os sobre uma folha de papel e, 
contornando-os, desenha as tuas composições. 



Que parte do corpo da criatura
será esta forma?5

A que obra de arte 

pertence este fragmento?



O artista quis contrariar as regras do seu tempo 
criando desenhos «livres», sem medo de errar. 
Com poucas cores — preto, branco, azul 
e vermelho — desenhou formas simples e 
irregulares que acompanham a estrutura da 
escultura através de linhas curvas e retas.

Esta forma pertence à obra 
Borne au logos V de Jean Dubuffet.
Será uma pintura ou uma escultura?
Reconheces as formas pintadas? 

DESAFIO
Com um marcador preto desenha linhas 
livremente sem levantar o marcador do 
papel. Desenha em todas as direções e faz as 
linhas cruzarem-se. Observa o teu desenho. 
Que figuras vês nas formas que criaste? 
Com o marcador azul e vermelho preenche
as formas para dar vida a essas figuras.

Foto: José Manuel Costa Alves



Que parte do corpo da criatura
será esta forma?6

A que obra de arte 

pertence este fragmento?

Que forma é esta? 
Será o tronco? 



Consegues encontrar o fragmento na obra 
Composition de Fernand Léger?

Este artista brincou também com a linha de contorno, 
que preenche com muitas cores. Que cores observas?  

É uma pintura cheia de movimento, onde as formas 
aparecem de várias direções. O que faz lembrar? 
Um circo, uma selva ou uma cidade cheia de luzes?

Encontrámos a última parte do corpo da nossa 
criatura. Vamos juntar as peças e descobrir o que é!

Como te faz sentir 
esta composição?

Foto: José Manuel Costa Alves
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IMPRIME
Une os pontos por ordem 
crescente (do mais pequeno 
para o maior) para descobrir a 
criatura!



Que som faz este animal?

GRRRRR...



Agora é a tua vez de criar uma nova 
criatura! Observa todas as obras que 
vimos. Desenha e recorta os teus 
fragmentos preferidos de forma a 
compor novas personagens com cabeça, 
tronco e membros.
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