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Carimbo de barbante 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

A produção de gravuras pode ser feita a partir de matrizes de variados tipos e materiais, como 

metal, madeira, pedra, borracha, isopor, entre outros. Já a gravação do desenho na matriz é feita em 

forma de sulcos ou em alto relevo. Nesta sequência didática, para experimentar a técnica da gravura, 

os alunos criarão matrizes em alto relevo com o uso de barbante colado em papel.  

Objetivos de aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo propor o uso da técnica de carimbo com barbante 

para a criação de um painel coletivo, que será compartilhado com a comunidade escolar. A atividade 

desenvolverá o trabalho colaborativo, explorando elementos da linguagem visual. 

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

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. 

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, papelão, barbante, tesoura sem pontas, pincéis, tinta guache, papel sulfite, papel kraft, 

fita adesiva. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Confecção de carimbos de barbante 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: individual, sentados nas carteiras 

Introdução: Apresentação do tema (10 minutos) 

O professor inicia a aula comentando com os alunos um pouco a técnica da gravura, que pos-

sivelmente muitos já conhecem. Podem ser feitas perguntas à turma a respeito de como é o processo 

de elaboração de uma gravura.  

Se os alunos não se lembrarem, o professor deve explicar que a gravura é feita a partir da 

produção de uma matriz, uma prancha na qual o desenho é gravado. Em seguida, após passar tinta em 

sua superfície e pressionar uma folha de papel sobre ela, consegue-se reproduzir várias vezes a mesma 

imagem, como se a matriz fosse um carimbo. Deve-se enfatizar também que essa matriz pode ser feita 

de diferentes materiais, como madeira, metal, concreto, gesso, isopor, pedra, argila, entre outros. 

Feita essa introdução, o professor diz que, nessa aula, a turma produzirá carimbos (matrizes) 

feitos com barbante colado sobre um pedaço de papelão.  

Atividade: Confecção dos carimbos (10 minutos) 

Para iniciar, o professor distribui os materiais para a produção dos carimbos. A fim de facilitar 

o trabalho, o papelão já deve estar cortado em pequenos quadrados para formar a base dos carimbos. 

Cada aluno deverá fazer, no pedaço de papelão, um desenho que seja composto de linhas e 

com poucos detalhes. A turma pode usar canetinha ou lápis preto, se preferir. Em seguida, deverá 

passar cola branca sobre todas as linhas do desenho e fixar sobre elas o barbante, criando, assim, uma 

imagem em relevo. Antes da próxima etapa, é preciso aguardar a cola secar.  

Após a secagem, os alunos deverão passar com um pincel uma fina camada de cola sobre o 

barbante a fim de impermeabilizá-lo. Dessa forma, evita-se que o barbante absorva tinta e que solte 

fiapos. Novamente, deve-se deixar a cola secar. 

Atividade: Experimentação (10 minutos) 

O próximo passo será aplicar a tinta guache. Os alunos devem molhar o pincel na tinta e passá-

-lo sobre todo o barbante colado. Deve-se ter cuidado para não passar muita tinta, pois isso fará borrar 

o desenho durante o processo. Feito isso, os alunos deverão pressionar o carimbo sobre uma folha de 

papel sulfite, fazendo vários testes. O professor deve deixá-los à vontade para experimentar os carim-

bos e orientá-los a carimbar várias vezes antes de passar uma nova camada de tinta.  
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Após essa primeira experimentação, os carimbos devem ser guardados para a aula seguinte, 

na qual serão utilizados para a composição de um mural coletivo. Os pincéis e demais materiais devem 

ser limpos e também guardados. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final da aula, o professor conversa com os alunos sobre a experiência, verificando quais 

foram as dificuldades e se gostaram do resultado. 

Aula 2 – Elaboração de um mural coletivo 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletiva, para a composição do mural 

Introdução: Preparação do mural (10 minutos) 

O professor escolhe com a turma uma parede da escola na qual o mural possa ser montado. 

Com a ajuda dos alunos, o professor fixa na parede uma folha grande de papel kraft, que servirá de 

fundo da composição. 

Atividade: Elaboração das imagens do mural (20 minutos) 

Para organizar melhor o trabalho, a turma pode ser dividida em pequenos grupos. Assim, evita-

se aglomeração na hora de compor o mural com as imagens dos carimbos. 

É importante ressaltar que a composição é livre; portanto, permite-se que os alunos agrupem 

as imagens e criem os padrões da forma que desejarem. Após a realização do mural coletivo, os mate-

riais devem ser limpos e organizados. 

Encerramento: Apreciação e roda de conversa (10 minutos) 

Os alunos serão convidados a contemplar a obra coletiva, observando os detalhes da produção 

de cada grupo. Se desejar, o professor pode fotografar o mural para registro no portfólio da turma.  

Para finalizar, o professor organiza uma conversa com a turma sobre o processo. Os alunos 

devem dizer de quais etapas mais gostaram e o que pensam sobre os resultados obtidos.  
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Aferição de aprendizagem 

A aferição de aprendizagem verificará se os alunos conseguiram produzir os carimbos (aula 1), 

se compreenderam essa técnica de confecção de matriz e sua aplicabilidade na produção artística (aula 

1 e 2) e se participaram da atividade coletiva, produzindo critérios e fazendo escolhas conscientes no 

processo de criação de suas composições visuais, podendo, dessa forma, elaborar um discurso sobre 

suas obras (aula 2). 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é gravura? 

2. Além de um mural coletivo, que outro tipo de composição artística você acha que poderia ser 
produzido com os carimbos? 

 

Gabarito das questões 

1. Gravura é uma imagem impressa a partir de uma matriz, que é uma prancha na qual o desenho é 
gravado. Para produzir cópias do desenho feito nessa matriz, passa-se tinta em sua superfície e 
pressiona-se um papel sobre ela. Com isso, o desenho fica impresso no papel. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno pense em outras aplicabilidades para o carimbo, em re-
lação tanto ao tipo de suporte quanto ao resultado da composição. 


