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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (28 de Julho de 2020) –  1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Apostila 3 – Interpretação: “Autorretrato de Van Gogh”.  

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 28 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler a página 20 “Autorretrato de Van Gogh”. 

2. Responder às perguntas página 21 e 22.   

Correção referente ao dia 27-07 



Pág. 18 e 19 

Atividade 1: Representa o pintor Van Gogh pintando sua própria imagem 

com o auxílio  de um espelho em que pode ver seu rosto refletido. 

Atividade 2: A figura pintada na tela é um homem adulto, maduro, branco, 

com barba  e cabelos curtos e ruivos, olhos azuis e terno (ou casaco) azul. 

Sua expressão é séria,  mal-humorada, marcada por rugas entre os olhos. 

Atividade 3: Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que a obra 

pintada por  Van Gogh apresenta uma autoimagem mais voltada à 

representação de uma postura  séria, austera e introspectiva. 

Atividade 4: Resposta pessoal. Provavelmente o artista queria apresentar a 

imagem  de uma pessoa séria, preocupada, tensa, pois talvez fosse assim 

que ele se via e como  queria ser visto pelos outros. 

Atividade 5: A pintura de si mesmo não perde espaço para as fotografias, 

porque  proporciona maior liberdade criativa de representação de como o 

artista se vê e como  quer se apresentar ao mundo. A pintura em que um 

pintor representa a si não está  presa diretamente à realidade. As cores, os 

traços e as pinceladas podem provocar  sentidos que a fotografia não é 

capaz de suscitar. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno relacione a questão  

da apresentação de uma  imagem sua para o mundo,  a imagem de como a  

pessoa se vê e de como  ela quer que os outros a  vejam. Além disso, 

também  é possível relacionar a  manipulação da própria  imagem: 

enquanto na  selfie é possível controlar  ângulo e cor, bem como  editar em 

programas de  imagens, no autorretrato  pintado é possível também  alterar 

aquilo que convém  ao pintor por meio das  técnicas utilizadas. 

 

 

 

 

 

 


