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Estêncil 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

É possível transformar espaços e objetos com a arte. O estêncil, por exemplo, é uma técnica 

de pintura muito utilizada na arte de rua para modificar paredes e muros.  

O estêncil é um molde vazado com imagens (desenhos, letras ou símbolos), feito com papelão, 

plástico, acetato ou cartolina. Esse molde é apoiado em uma superfície e recebe tinta para que sua 

imagem seja fixada nessa superfície. 

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é propor o uso da técnica de estêncil para a criação de um 

painel coletivo, que será compartilhado com a comunidade escolar. A atividade desenvolverá o traba-

lho colaborativo, a experimentação de diferentes formas de expressão artística e a exploração dos 

diversos espaços da escola. 

Para isso, esta sequência explora, na unidade temática artes visuais, os seguintes objetos de 

conhecimento e as respectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não conven-

cionais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade; (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Recursos e materiais necessários 

Lápis preto, cartolina ou papel-cartão, tesoura sem pontas, fita adesiva, esponja ou rolinho de espuma, 

tinta guache ou tinta plástica, computador com tela grande ou projetor. 
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Referências sobre o uso do estêncil 

Alex Vallauri. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9831/alex-vallauri>. 

Acesso em: 19 jan. 2018. 

Bete Nobrega. Disponível em: 

<www.acessasp.sp.gov.br/2015/05/stencil_art_cultura_educacao_expressao_bete_nobrega>. 

Acesso em: 19 jan. 2018. 

Celso Gitahy. Disponível em: <www.dionisioarte.com.br/celso-gitahy-um-dos-pioneiros-do-stencil-no-

brasil>. Acesso em: 19 jan. 2018. 

Daniel Melim. Disponível em: <www.melim.art.br>. Acesso em: 19 jan. 2018. 

Pina (Thomas Pina Goda). Disponível em: <https://followthecolours.com.br/art-attack/artista-

brasileiro-pina>; <www.dionisioarte.com.br/entrevista-com-o-stencialista-tom-pina>. Acesso em: 19 

jan. 2018. 

Reportagem sobre o uso de estêncil na escola. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/conteudo/181/do-muro-para-a-classe-e-de-volta-para-as-ruas>. Acesso 

em: 19 jan. 2018. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Estêncil: arte de criar e replicar imagens 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletivamente  

Introdução: Apresentação do tema (15 minutos) 

O professor inicia a aula mostrando aos alunos exemplos de trabalhos feitos com estêncil, con-

forme sugerido na seção Referências desta sequência didática. É possível também trazer outras ima-

gens, que o professor considerar mais pertinentes para o contexto da turma. 

Em seguida, o professor pede a cada aluno que compartilhe com os colegas o que mais chamou 

a atenção nos trabalhos apresentados. Para auxiliar na conversa, o professor conduz a turma com per-

guntas como: “Você já havia visto uma obra semelhante?”, “O tema da obra chama a sua atenção?”, 

“Você gostou das cores?”, “Os traços e as linhas são interessantes?”, entre outras. 

Após a observação das imagens, o professor explica que o estêncil é uma técnica de pintura 

realizada por meio de um molde vazado que recebe tinta líquida ou em spray e pode ser aplicado em 

diferentes superfícies, como paredes, tecido, madeira e outras. 

Atividade: Aprofundamento do tema (15 minutos) 
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O professor amplia o repertório da turma mostrando imagens de obras feitas com a técnica de 

estêncil. Podem ser mostradas obras de Alex Vallauri (1949-1987), artista visual etíope que veio para 

o Brasil em 1965, de Bete Nobrega, artista visual de São Paulo que desenvolve oficinas de stencil art, 

e de artistas citados na seção Referências desta sequência didática que não foram trabalhados ainda. 

Encerramento: Planejando um mural (10 minutos) 

Após a apreciação de obras feitas com estêncil, o professor define com a turma uma temática 

ou um eixo para a criação de um mural. Por exemplo: animais da região, a vida da comunidade, formas 

geométricas ou até mesmo um poema ou uma canção. Também escolhem um local da escola que 

possa receber o estêncil que produzirão.  

Observação 
Após a definição do eixo para produção do mural coletivo da turma, o professor pode pesquisar e trazer referências de 
imagens para auxiliar na produção dos alunos ou pedir aos alunos que pesquisem imagens e obras. 

 

Aula 2 – Fazendo moldes de estêncil 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de quatro ou cinco integrantes 

Introdução: Organização dos grupos de trabalho (10 minutos) 

O professor organiza a turma em grupos de quatro ou cinco alunos. Em seguida, distribui a 

cada grupo imagens que podem ser usadas como referência para a produção do estêncil a partir do 

eixo de criação definido. Também é possível usar as imagens que os alunos trouxeram, caso o professor 

tenha solicitado essa pesquisa. 

Atividade: Criando os moldes (20 minutos) 

Cada grupo fará dois moldes de estêncil para compor o mural da sala. Os alunos podem traba-

lhar com cartolinas ou papel-cartão e definir diferentes tamanhos para os moldes. 

As imagens serão compostas por meio da observação das referências e de acordo com as ha-

bilidades de cada aluno. É recomendado usar lápis preto, pois, se necessário, é possível apagar e refa-

zer os traços que compõem o desenho. É importante não fazer a imagem muito próxima das bordas 

do papel para que o molde não se rasgue. 

Observações 
A cartolina pode ser dividida em duas ou quatro partes, de acordo com os desenhos escolhidos. Caso necessário, o pro-
fessor pode usar um estilete para detalhes do recorte. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final da aula, o professor organiza uma roda de conversa em que os alunos poderão comen-

tar aprendizados e dificuldades durante a elaboração dos moldes de estêncil.  
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Aula 3 – Compondo um mural coletivo 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletivamente e em grupos  

O professor, com a participação dos alunos, vai construir um mural coletivo de estêncil, que 

pode ser em uma parede ou em um muro da escola. Caso não seja possível a aplicação direta nesses 

locais, o professor deve montar um mural feito de papel kraft para ser exposto nos corredores ou no 

pátio da escola. 

Introdução: Planejando o mural (10 minutos) 

Por se tratar de um mural coletivo, é importante que a turma planeje onde cada imagem será 

composta. Para isso, orientá-la a fazer em uma folha de papel um esboço da composição das imagens 

no mural. Isso facilitará a organização da etapa seguinte. 

Atividade: Pintando com os moldes (20 minutos) 

Cada grupo vai aplicar tinta na superfície escolhida. Para isso, o professor distribui tintas e 

esponjas ou rolinhos de espuma. É importante orientar que o estêncil é colocado sobre a superfície e 

fixado com pequenos pedaços de fita adesiva. 

Os alunos devem passar a tinta sobre o molde, tomando cuidado para não aplicá-la em ex-

cesso, pois ela pode vazar e escorrer pela parede.  

Encerramento: Apreciação da obra coletiva (10 minutos) 

Após a realização do mural, os materiais devem ser limpos e organizados. E os alunos são con-

vidados a contemplar a obra da turma, observando os detalhes da produção de cada grupo.  
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Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos conseguiram compreender a técnica do 

estêncil e sua aplicabilidade em diferentes produções artísticas e contextos, participaram da atividade 

coletiva, desenvolveram o diálogo com os colegas, ampliaram o repertório cultural e artístico e explo-

ram uma forma de expressão nos espaços da escola. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Qual é o nome da técnica que permite replicar imagens em superfícies e é muito utilizada na arte 
de rua? 

a) Cópias digitais. 

b) Estêncil. 

c) Moldura. 

2. A técnica de estêncil permite: 

a) colar cartazes em muros da cidade. 

b) criar pinturas em 3D. 

c) replicar imagens em diferentes superfícies por meio de moldes vazados. 

Gabarito das questões 

1. b) Estêncil. 

2. c) replicar imagens em diferentes superfícies por meio de moldes vazados. 


