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MOSAICO 

 

O mosaico é uma expressão artística na qual o artista organiza pequenas peças coloridas e as 
colam sobre uma superfície, formando imagens.  Essa forma de arte já existe há milênios, porém 
foi durante o Império Bizantino que essa arte se expandiu. 

Com a Revolução Industrial, o aperfeiçoamento das técnicas da arquitetura e a arte sendo 
incorporada aos produtos industrializados oferecidos ao mercado em expansão, o mosaico passa 
a ser produzido em lajotas ou pequenos quadrados de cerâmica, que ao se unir formavam 
imagens decorativas surpreendentes em painéis coloridos. 

No final do século XIX e início do século XX, o arquiteto catalão Antoni Gaudí (1852-1926) 
desenvolveu uma estética própria na sua arte. Ele utilizava recursos do mosaico em sua 
arquitetura, integrando a obra à natureza de forma harmoniosa. O Parque Güell, de sua autoria, é 
um exemplo dessa bela união. 

Atualmente, o mosaico ressurgiu, despertando grande interesse, sendo cada vez mais utilizado, 
artisticamente, na decoração de ambientes interiores e exteriores. 

Após aulas teóricas sobre a Arte em Mosaico, os alunos do 8o ano do Colégio Bahiense, sob 
orientação da professora de Artes, resolveram criar obras em mosaico em comemoração aos 450 
anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro, utilizando o Etil Vinil Acetato (mais conhecido 
como E.V.A) sobre  base de papelão ou isopor.   

 Turma 81 - Mosaicos: Igreja da Penha, Bondinho de Santa Teresa, Central do Brasil, 

Sambódromo, Igreja da Candelária, Maracanã.  

 

Turma 82 - Mosaicos: Calçadão de Ipanema, Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, 

Calçacão de Copacabana, Morro do Pão de Açúcar, Arcos da Lapa, Cristo Redentor, Favela 

Carioca. 

 

Turma 83 - Mosaicos: Cristo Redentor, Bandeiras de times cariocas: Vasco, Fluminense, 

Flamengo, Botafogo 
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AQUARELA 

 

A aquarela é uma técnica muito antiga cujo aparecimento se supõe esteja relacionado com a 
invenção do papel e dos pincéis de pelo de coelho, ambos surgidos na China há mais de 2.000 
anos. 

Aquarela é o nome da mistura de pigmento colorido com aglutinante e também a técnica em que 
se emprega essa tinta diluída em água.  

Algumas dicas para se pintar com aquarela: 

 

TINTAS - As tintas são fabricadas com pigmento em pó e goma-arábica diluídos em água. As 
pastilhas custam menos que os tubos, porém as tintas em tubo têm brilho mais intenso e não 
desgastam tanto os pincéis (não é preciso esfregá-los, como nas pastilhas, para se apanhar a 
tinta). Para trabalhos escolares costuma-se usar o lápis aquarelável. 

PINCÉIS - Lave-os com bastante água corrente sempre que terminar uma pintura. Molde-os com 
os dedos para formar uma ponta, de modo que eles não percam a forma ao secar. Coloque-os 
para secagem em um copo, com as cerdas para cima. 

GODÊ - Uma superfície à prova de água, de preferência branca, onde se misturam as tintas, 
pode ser uma fôrma de gelo ou um prato de isopor; as tintas aí colocadas, não serão perdidas, 
pois depois de secas, basta misturar água e elas podem ser utilizadas novamente. 

PAPEL - Há vários tipos de papel próprios para aquarela, em folhas avulsas ou blocos. Possuem 
diferentes características quanto à textura, peso e qualidade. O papel varia em textura da 
superfície (porosidade), em peso (gramatura - dependendo de sua espessura) e em tamanho.  

A SEGUNDA CAMADA - A aplicação de uma segunda camada de tinta pode criar um efeito 
interessante, dando às cores maior intensidade e profundidade. Esta técnica pode ser usada, por 
exemplo, para fazer os azuis desiguais do céu e da água, e dar volume a formas arredondadas. 

ESBOCE OS CONTORNOS – Antes de começar a pintura, esboce levemente os contornos das 
figuras com lápis macio, para ter ideia do conjunto e da colocação exata de cada cor. 

PLANEJE OS BRANCOS – Decida logo no início da pintura onde se situarão as áreas em que o 
papel ficará em branco e não avance nesses espaços em hipótese alguma, pois o branco da 
pintura em aquarela é o branco do papel.  

 



Após aula teórica e vídeos sobre a técnica, os alunos do 9o ano do Colégio Bahiense, sob 
orientação da professora de Artes, resolveram criar, em comemoração aos 450 anos de fundação 
da cidade do Rio de Janeiro, aquarelas com pontos turísticos do Rio de Janeiro e personagens 
tipicamente cariocas (malandro, mulata, surfista, piloto de Asa Delta, vendedor ambulante das 
praias cariocas, sambista, jogador de futebol, e outros).  

OBS.: Para alguns alunos foi proposto criar tais personagens a partir do 
logotipo   

 

  
 

RESUMO DA HISTORIA DO RIO DE JANEIRO 

 

No dia 1o de janeiro de 1502, navegadores portugueses avistaram a Baía de Guanabara. 
Acreditando que se tratava da foz de um grande rio, deram-lhe o nome de Rio de Janeiro, dando 
origem ao nome da cidade. 

A Cidade foi fundada em 1565 por Estácio de Sá, como núcleo fortificado para defender a Baía de 
Guanabara, após a expulsão dos franceses. Algumas décadas depois, já assumia a função de 
porto exportador do açúcar do recôncavo fluminense. Tornou-se capital do país em 1763.  
 
A vinda da família real, no século XIX, fortaleceu sua posição político-administrativa e de centro 
econômico. A introdução de bondes e trens, em 1870, possibilitou o desenvolvimento de outras 
freguesias e a expansão industrial acelerou o crescimento demográfico e urbano.  
 
No início do século XX, o Prefeito Pereira Passos realizou um programa de reforma urbana que 
transformou a cidade carioca com o construção da Avenida Rio Branco (antiga Avenida Central), e 
da Avenida Beira-Mar. A partir daí diversos projetos viários foram sendo realizados. 

Nos anos 50 e 60, foram destaque a demolição do Morro de Santo Antônio, o aterramento e 
urbanização do Parque do Flamengo, a abertura de dois túneis complementares em Copacabana, 
dos túneis Rebouças e Santa Bárbara, o primeiro trecho da avenida Perimetral, além da 
Rodoviária Novo Rio. 

 Apesar da mudança da capital para Brasília, em 1960, o Rio de Janeiro continuou sendo 
importante polo turístico, cultural e comercial. Os investimentos públicos se intensificaram nas 
áreas mais ricas da cidade, acelerando o processo de especulação imobiliária. 

 No final da década de 1960 e nos anos 1970, grandes obras foram realizadas: alargamento da 
praia de Copacabana, o elevado sobre a Avenida Paulo de Frontin, a primeira etapa da 
autoestrada Lagoa-Barra, a Ponte Rio-Niterói e o Metrô. Foi inaugurada a Linha Vermelha, que 
liga a Ilha do Governador e o Aeroporto Internacional à São Cristovão e à zona sul, através do 
túnel Rebouças.  

Com a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, em 1975, deixou de ser 
Cidade-Estado tornando-se, assim, município do Rio de Janeiro. 



Povos europeus, principalmente portugueses, misturando-se com escravos africanos e índios 
brasileiros, deram origem a um povo gentil, alegre e bonito que compõem a população de mais de 
6 milhões de CARIOCAS, como são chamados os habitantes da cidade. 

Situada em meio a uma paisagem privilegiada pela natureza, entre o mar e as montanhas, a 
cidade do Rio de Janeiro é uma das mais belas do mundo, o que lhe valeu o título de Cidade 
Maravilhosa. 

Em 2015 a Cidade completa  anos de fundação. 


