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ARTE – AULA 5 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objetos do Conhecimento: Matrizes estéticas e culturais. 

 

 Já falamos do Forró enquanto música e dança, e agora temos três esculturas representando 

três músicos tocando os instrumentos do forró. Observe a imagem abaixo: 

 
Fonte: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Caruaru-S%C3%A3o-Jo%C3%A3o-2005-Trio-

forr%C3%B3.jpg/800px-Caruaru-S%C3%A3o-Jo%C3%A3o-2005-Trio-forr%C3%B3.jpg | Acesso em 12/01/2021 

 

Essa escultura é uma representação dos três instrumentos fundamentais no forró: a 

zabumba, a sanfona e o triângulo. A escultura está presente na capital brasileira do Forró, a Cidade 

de Caruaru, que fica em Pernambuco e que tem uma das maiores festas juninas do mundo. 

 

1- Observe a imagem e descreva o que está presente na escultura além dos instrumentos. 

Observando o figurino que eles estão usando, você acha que eles se vestem assim no dia 

a dia?  
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A arte de mestre Vitalino 

 Mestre Vitalino (1909-1963) foi um artista popular 

brasileiro, considerado um dos maiores artistas da história da 

arte do barro no Brasil. 

 Vitalino Pereira dos Santos, conhecido como Mestre 

Vitalino, nasceu na cidade de Caruaru, Pernambuco. Era filho 

de um lavrador e de uma artesã que fazia panelas de barro 

para vender na feira. 

 Desde os seis anos de idade, Vitalino já mostrava seu 

talento para a arte, moldando pequenos animais com as sobras 

do barro do trabalho de sua mãe. O barro, que mais tarde 

serviria de matéria prima para a sua arte, era retirado das margens do rio Ipojuca, local onde 

Vitalino brincava durante a sua infância.  

 Vitalino foi responsável por uma arte simples que encantou o mundo e o tornou famoso. 

Arte que os especialistas decidiram batizar como arte figurativa. 

Fonte: ebiografia.com/mestre_vitalino/ | Acesso em 14/01/2021 

 

 

2- Desenvolva um desenho de uma festa de forró, observando as características das esculturas 

apresentadas nesta atividade. Nesta festa tem músicos? Como as pessoas estão vestidas? 

Como é o lugar da festa? O espaço está enfeitado? Como? 

 




