
Galeria Virtual do Espaço Cultural do Colégio Pedro II

Caderno Educativo

Conheça a Galeria Virtual
do Espaço Cultural,

 participe de atividades
 interativas, brincadeiras 

e obtenha informações sobre  
 artes e culturas.

Acesse: www.bit.ly/espacoculturalcp2

http://www.bit.ly/espacoculturalcp2


Esse caderno é um convite a um passeio pelos desenhos, cartuns, quadrinhos e tirinhas de um artista 
apaixonado pelo ato de desenhar, Marlon Tenório.

Clique e conheça a obra do artista.

Elaboramos esse material para diferentes leitores: crianças, jovens, adultos, professores, pais, 
artistas, avós e para quem mais se interessar por arte! 

Passeie livremente pelas páginas a seguir. Pule atividades, pare naquelas que mais lhe agradam ou 
desafiam. Você pode começar de trás pra frente, de frente pra trás etc. 

Vá no seu ritmo e do modo que você quiser!
 

Lembramos que todo leitor, seja de palavras ou de imagens, tem seus direitos.

   

https://www.flickr.com/photos/188216227@N04/galleries


Você sabe o que é cartum?

A palavra cartum teve origem em um fato ocorrido em 1841, em Londres. O príncipe Albert, imbuído do 

propósito de decorar o Palácio de Westminster, promoveu um concurso de desenhos, todos feitos em grandes 

cartões, que na língua inglesa são chamados de cartoons. Depois de prontos, seriam fixados na parede e 

expostos ao público. Contudo, com vistas a satirizar as criações concebidas como oficiais, a revista inglesa 

Punch, considerada a primeira a trabalhar nesse ramo humorístico, criou seus próprios cartoons.

 Em decorrência desse fato, sobretudo demarcado pela intenção voltada para a sátira, o significado 

atribuído à palavra cartum veio a se modificar. Com base nisso, torna-se relevante afirmar que o cartum se 

apresenta como uma espécie de anedota gráfica, em que nele podemos presenciar a linguagem verbal 

associada à não verbal.

 No que tange à intenção, ou seja, à finalidade discursiva, o objetivo do gênero em questão é realmente 

esse – o de satirizar costumes humanos, representados por pessoas comuns, abordando situações atemporais 

e universais, sem se preocupar com um contexto específico, da atualidade, do momento. 

Fonte: http://www.gelne.org.br/Site/arquivostrab/843- trabalhogelne2012.pdf



Você sabe o que é charge?

A charge é um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico e está presente em 

revistas e principalmente jornais. Trata-se de desenhos elaborados por cartunistas que captam de maneira 

perspicaz as diversas situações do cotidiano, transpondo para o desenho algum tipo de crítica, geralmente 

permeada por fina ironia.

A charge não se resume a uma imagem, engana-se quem acha que ela nada mais é do que uma piada gráfica. 

Não é por acaso que elas são normalmente publicadas em meio a artigos de opinião e cartas de leitores. A charge 

constitui um gênero textual interessante, que combina a  linguagem verbal e a não verbal, e pode indicar opiniões e 

juízos de valores por parte de quem enuncia (o chargista).

  Não é por acaso que cada vez mais as charges estejam presentes nos diversos vestibulares como objeto de 

análise. Ao analisarmos uma charge, podemos perceber que nela estão inscritas diversas informações construídas 

a partir de um interessante processo intertextual que obriga o interlocutor a fazer inferências e a construir 

analogias, elementos sem os quais a compreensão textual ficaria comprometida. 

Fonte: PEREZ, Luana Castro Alves. "Charges"; Brasil Escola. 
Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/charges.htm.



Na charge ao lado, Marlon faz uma referência à 
obra O Pequeno Príncipe, criada pelo escritor, 
ilustrador e aviador francês Saint-Exupéry, publicada 
em 1943. Conta a história de um príncipe que vivia 
em um pequeno asteroide e aproveitou a migração de 
pássaros selvagens para partir em uma viagem. 

Você já leu ou conhece essa obra?

DIÁLOGOS COM A ARTE



Você conhece alguém que esteja se sentindo sozinho 
neste momento? 

O que você diria para essa pessoa?

Tente ligar para ela e demonstrar seu carinho e afeto. 
Ou escreva uma mensagem.

                    

ISOLAMENTO E AFETO

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.”
Antoine De Saint-Exúpery

Ilustração do livro O Pequeno Príncipe, 
realizada pelo prórpio autor. 



Os artistas, quando criam, 
observam as imagens do mundo, 
as imagens de outros artistas e, a 
partir de uma ideia, criam outras.

Marlon faz isso: dialogando 
com o Pequeno Príncipe, cria um 
novo dizer, nos dando um recado 
neste momento especial em que 
vivemos e no qual devemos nos 
cuidar.

Pense em seu personagem 
favorito e, com ele, crie uma 
charge recomendando que as 
pessoas fiquem em casa!



 

Aqui no Brasil, o escritor Rodrigo França escreveu o livro O Pequeno Príncipe Preto, que conta a 
história de um menino que vivia em um minúsculo planeta com uma árvore Baobá. Um dia, o menino 
pegou uma ventania e saiu em uma viagem, espalhando ubuntu, construindo laços de amor e de afeto.

 
 

 
 

Olhando para a capa do livro, imagine e crie um personagem 
para ser o herói de uma tirinha de dois quadros.

Qual seria o seu nome? Seus sonhos, conflitos e desejos?

Onde se passa a história?

Em que tempo ela acontece?

O que acontece com nosso herói? 

Não esqueça de colocar um título para a tirinha.





 

 

VOOS DE IMAGINAÇÃO Marlon, assim como todo artista, dá asas à imaginação. 
É com ela que surgem várias ideias legais para criar 
histórias, tiras e quadrinhos. 

Veja nos balões algumas ideias para aquecer sua 
imaginação e crie desenhos a partir delas.

E se dentro do seu 
colchão existisse um mundo 
mágico? Como seriam seus 
habitantes? Como viveriam? 
Quantos seriam? Que língua 
falariam?

Agora se imagine 
entrando por um 
buraquinho na parede de 
casa. O que você veria lá 
dentro?



Nas obras abaixo, Marlon faz referência à história de Pinóquio, um boneco de madeira 
que ganhou vida, escrita pelo italiano Carlo Collodi, em 1881.

O que você observa na primeira obra? O que está acontecendo ali?

Quais cores Marlon usou? O que aparece em destaque? O que isso te faz pensar?

O tronco da árvore aparece bem grande na obra, ocupando quase todo o espaço do papel. Por 
que será que Marlon fez a árvore desse tamanho?



A árvore genealógica é um desenho que 
construímos (parece uma árvore por 
suas ramificações) com nomes ou 
desenhos das pessoas da nossa família, 
nossos antepassados, que fazem parte 
da nossa história e que possibilitaram a 
nossa existência. 

Você já fez sua árvore genealógica? 

Que tal fazer a sua aqui?

Comece desenhando você no quadro de 
baixo. Em seguida, vá subindo e 
desenhando seus pais e avós nos 
quadros de cima.

Quando acabar, faça um desenho de 
uma árvore por trás dos quadros 
unindo todos em um único tronco: 
você!

 

ÁRVORE GENEALÓGICA



             Que tal construir bonecos de madeira? 

Você vai precisar de:
- palito de picolé;
- fitas adesivas;
- canetinhas coloridas;

Construa uma família de bonecos de 
palito ou um grupo animado de amigos.

Você pode também criar um pequeno
cenário com caixa de papelão e montar 
um teatrinho com eles.
                                                                             Fonte:http://cdn.mollymoo.ie/uploads/2013/08/craft-stick-dolls.jpg



A obra de Marlon é cheia de brincadeiras
envolvendo  formas geométricas e conteúdos

das disciplinas escolares, fazendo ainda 
a relação disso tudo com elementos do cotidiano.

O artista vive em vigília criativa e tudo 
que ele percebe pode se transformar em desenho,

até quando está dormindo... ele fica atento
aos sonhos e, quando acorda, anota logo 
em um caderno as ideias, para em algum

momento transformá-las em desenho.

BRINCANDO COM A ARTE



DADOS DIVERTIDOS

Essa é  uma brincadeira que você pode fazer com um dado que já tenha em casa
ou criar um. Lembrando que um dado é um cubo de 6 faces iguais. Talvez você tenha uma caixa ou 

toquinho de madeira que podem ser utilizados para isso. 
  



Como brincar?

Essa é uma brincadeira para fazer em 
dupla  ou em grupos. Sozinho não funciona.

Os participantes vão precisar de um papel,
lápis ou caneta para desenho.

Para cada face do dado vamos atribuir
as seguintes partes do corpo humano:

1: cabeça
2: tronco
3:braços 
4: Pernas
5:Mãos
6: Pés

Proposta 1
- Um participante será escolhido para começar. Ele jogará o dado e, no papel 
disponível, vai desenhar a parte do corpo correspondente ao número que 
ficar virado para cima no dado. 
- O mesmo participante vai jogar o dado até formar o corpo humano ou até 
sair um número repetido. Caso isso ocorra, nada será desenhado no papel e a 
jogada passa para o outro participante.
- Ganha o jogo aquele que primeiro desenhar o corpo humano completo. 

Proposta 2
- Um participante será escolhido para começar. Ele jogará o dado e, no papel 
disponível, vai desenhar a parte do corpo correspondente ao número que 
ficar virado para cima no dado. 
- O dado passa para outro participante, que joga e desenha, da mesma forma, 
sempre a parte do corpo indicada no dado, mesmo que o número se repita, 
fazendo surgir assim seres bem diferentes, nunca antes vistos.
- A brincadeira termina quando cada participante tiver jogado 6 vezes. 

Que ser se formou  a partir dos desenhos? Que nome você pode dar a 
ele? Termine o desenho com acabamento em diferentes materiais

 como caneta hidrocor, tinta, papéis colados ou lápis de cor.



 Observando a tirinha ao lado, podemos 
associar as pinturas das paredes das cavernas 
ao grafite urbano. Você sabe qual o nome dado 
a essas pinturas que foram desenhadas  nas 
cavernas, no período da pré-história?

A expressão artística se mostra, desde os 
primórdios da humanidade, como uma 
necessidade do ser humano. 

Como podemos interpretar o medo dos 
personagens a partir da aproximação do 
“policial das cavernas”?

A palavra “sujô” não está adequada à 
norma culta da língua, mas está de acordo 
com a proposta do cartum. Converse um 
pouco sobre o uso da língua nesse contexto 
específico com pessoas do seu convívio.

A ARTE NO TEMPO!



 

Você sabe o que significa a palavra 
rock na língua inglesa?

Faça uma pesquisa em livros ou na 
internet e, assim que você descobrir, reflita 
sobre o efeito de humor provocado pelo 
uso dessa palavra no contexto apresentado 
no cartum ao lado.

Observe na obra quais os elementos 
gráficos usados pelo artista para criar a 
imagem visual do som da música.
 



Pensando nos seus conhecimentos  de 
história, associe o nome da loja 
apresentada no cartum ao cartaz 
“QUEIMA TOTAL”.

DICA – Nero foi um imperador 
romano…



Imagine um encontro entre você e seu melhor amigo(a) daqui a algumas décadas. Grave o 
diálogo e compartilhe o resultado com seus amigos!

 



No período de pandemia que estamos vivendo, 
ouvir música, dançar, pintar, encenar ou escrever 
podem ser atividades que amenizam o clima de 
preocupação. 

Pensando nas “boas vibrações” do cartum, crie 
uma cena, cante uma música, pinte ou escreva um 
pequeno texto falando sobre a necessidade da arte 
e da esperança nesse momento. 



 A partir do cartum, pense no mundo como 
um grande palco e em cada ser humano como 
um ator ou uma atriz. 

Você acredita que haja papéis principais e 
secundários? Que papel você se vê 
desempenhando? Você está satisfeito(a)? E qual 
papel você gostaria de desempenhar?

FRASE-DICA: “O mundo é um palco e todo 
ser humano é ator” - William Shakespeare



A quebra de expectativas é muito 
comum na vida de uma forma geral e é 
exatamente o que o cartum gera no 
leitor. 

Será que você consegue criar uma 
piada usando o recurso da quebra de 
expectativa (quando esperamos um 
desfecho e vem outro)?
 



As grandes cidades modernas apresentam muitos problemas que afetam os sentimentos de todos os 
habitantes. Na tirinha acima, a violência urbana parece ter produzido o medo. Conte em vídeo, áudio ou texto 
algum problema da sua cidade que te afete em particular.
 



 A partir do esboço do Marlon, siga a trajetória:

1 – Partindo da posição idêntica à do esboço, 
crie um movimento que inclua pelo menos 3 
novas posições;
2 – Os movimentos devem simular uma 
pequena dança;
3 – Peça a algum familiar para fotografar a sua 
última posição;
4 – Mande para a gente o registro com o título 
“Meu esboço é meu corpo”

ESBOÇO E CRIAÇÃO



Depois de percorrer com o  seu olhar sensível e pensante 
toda a exposição, Traços de Humor, de Marlon Tenório, 

responda:

O que mais lhe chamou a atenção?
Por quê?

Pense em 5 palavras que  venham à sua cabeça: ideias,  
sentimentos e  lembranças,

 após ter visitado a exposição.

Se desejar, anote essas palavras em um caderno 
ou faça um rascunho. 

A partir da cada uma das 5 palavras listadas, vá 
trazendo outras que com elas se relacionem.
 
Exemplo: natureza puxa ... árvore, vento, flor, fauna, 
flora, mata, Amazônia.

Desenho puxa... traço, linha, cor, forma, figura

Depois de fazer essa brincadeira com as 5 palavras 
tiradas da exposição, construa um texto poético, uma 
quadrinha, ou um rap  com as mesmas, dando um 
título bem legal e nos enviando, se desejar.

PALAVRA PUXA 
PALAVRA



Se você quiser, escolha uma das atividades realizadas por 
você e envie para o e-mail: ecultural@cp2.g12.br

Vamos montar uma exposição virtual com os trabalhos 
enviados!

No e-mail, escreva as informações abaixo:

Nome:

Idade:

Você é estudante?

Se a resposta for sim, qual a sua escola?

Se você não é estudante, qual a sua área 

de atuação?

Em que cidade/estado você está?

O Espaço Cultural do Colégio Pedro II, fundado em 1999, 
tem como princípio oportunizar às comunidades interna e 
externa da instituição vivenciamentos estéticos envolvendo 
diversas formas de Arte e Cultura.

Pró-Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa,
Extensão e Cultura

Márcia Martins

Diretoria de Cultura
Eloísa Sabóia

Espaço Cultural do Colégio Pedro II
Dilma Mesquita

Maria Letícia Miranda
Márcia Schiavo

Mônica Sica

mailto:ecultural@cp2.g12.br

