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Entre os segmentos temáticos da exposição Humanas Interlocuções o que mais 

tem suscitado debates e questionamentos é o da identidade. Neste Canal do 
Educador nº 86, sobre gravura, escolhemos a obra Cariri, de Efrain Almeida, para 
abordar a discussão da identidade, dando ênfase à xilogravura. O trabalho que 
ilustra esta edição apresenta 14 retratos em xilogravura, representando colegas de 
ofício do artista. Cariri segue em exibição na mostra em cartaz na Sala dos 
Pomares até 16 de julho. 

  

7º Encontro do Curso de Formação Continuada em Artes  

O encerramento da 11ª edição do Curso de Formação Continuada em Artes 
acontecerá na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Getúlio 
Vargas. Na ocasião, a escola que participa do projeto Escolas Inovadoras com a 
temática Arte, apresentará o resultado de suas atividades. 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Viamão disponilizará transporte gratuito 
aos participantes do Curso, com saída às 8h30, em frente à sede da SME, situada 
no Calçadão Tapir Rocha. Maiores informações: (51) 8229-3031 ou pelo e-
mail: educativo@fvcb.com.  

 

16/07 - 7º Encontro (sábado) Apresentação de projetos e oficina na escola 
Getúlio Vargas: Escola Inovadora de Viamão - ARTE. 
Horário: 9h às 12h 
Local: E.M.E.F. Presidente Getulio Vargas, Viamão | RS. 

  



Efrain Almeida 

Sobre o artista 

  

Nascido em Boa Viagem/CE, em 1964, o artista passou a morar no Rio de Janeiro 
a partir de 1976. Dez anos depois, iniciou sua formação artística na Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage (EAV/Parque Lage). Em 1990, participou de curso 
no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ), iniciando suas pesquisas 
com diversos materiais, e acabou escolhendo a madeira como matéria-prima 
principal de seus trabalhos. Nesse mesmo ano, trabalhou como ajudante do pintor 
Hilton Berredo (1954). A influência religiosa, presente na sua infância em Boa 
Viagem, e o imaginário popular nordestino são temas recorrentes em seus 
trabalhos. Participou de diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no 
Exterior. Realizou sua primeira exposição individual, Objetos, no Centro Cultural 

Sérgio Porto, no Rio de Janeiro (1993). Recentemente realizou a exposição 
individual Uma pausa em pleno voo, no Centro Cultural Banco do Nordeste, 
Fortaleza (2016) e a exposição individual Self no Oi Futuro Flamengo, Rio de 
Janeiro (2014). Participou da 1ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre (1997), da II 
Bienal Internacional de Buenos Aires, em Buenos Aires (2002), e da 29ª Bienal de 
São Paulo, em São Paulo (2010). Seus trabalhos integram coleções como a do 
Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) São Paulo, SP; da Fundação 
Vera Chaves Barcellos (FVCB), Viamão, RS; e a do The Museum of Modern Art 

(MoMA), Nova Iorque, EUA.  

  

Para saber mais 

Leia o texto Arte contemporânea brasileira nas fronteiras do pertencimento, 
de Marcelo Campos, que relaciona as noções de arte e pertencimento, a partir de 
diferentes visões sobre a ideia de identidade nacional. Para Campos, a arte 
contemporânea brasileira serve como foco principal para refletirmos sobre 
possíveis ecos de brasilidade, perpetuando-se, ainda que recodificados, em 
imagens atuais. 
Disponível no link: http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-
content/uploads/2012/01/ae15_Marcelo_Campos.pdf  

  

Leia Recursos Educativos em Artes: Gravura - CADERNO DO 
PROFESSOR desenvolvido pelo Itaú Cultural e descubra mais sobre as técnicas 
de gravura e suas variantes, além de dicas de como montar oficina na sala de 
aula. Disponível no 
link:http://54.232.114.233/extranet/experiencias_educacionais/gravuraPDF/caderno
_gravura.pdf  
  

 

 

 



Pesquisas on-line  

Efrain Almeida - Primeira Pessoa  
https://www.youtube.com/watch?v=9HXuDuD3DUQ 
 
Grandes Personagens - Efrain Almeida  
https://www.youtube.com/watch?v=iFh7VpBLUgQ 
 
Encontro com Artista com Efrain Almeida e Marcelo Campos  
https://www.youtube.com/watch?v=QcM9hoydFHg  
 
Entrevista de Marcelo Campos com Efrain Almeida 
http://www.fortesvilaca.com.br/ct-public/arqs/70374523.pdf  
 
Museu Casa da Xilogravura 
http://www.casadaxilogravura.com.br/xilo.html 
 
Itaú Cultural  
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa20537/efrain-almeida 
 
Como fazer uma XILOGRAVURA passo a passo  
https://www.youtube.com/watch?v=iCERCpSs-Fg  

  

Dicas do Canal 

Isogravura 

Aprenda a fazer a técnica de isogravura (isopor), uma maneira fácil e prática de 
demonstrar a técnica de xilogravura em sala de aula. Disponível no 
link:  https://www.youtube.com/watch?v=7uJQC7YTwSo  

  

Xilogravura e Literatura de Cordel 

 

Reportagem sobre Literatura do Cordel apresentado no Globo Rural.  
Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=lXkKOI3z0V8  

  

Encontro para Educadores | Arte Moderna na Coleção da 
Fundação Edson Queiroz 

No dia 25 de junho a Fundação Iberê Camargo realiza o Encontro para 
Educadores da exposição Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz.  
Saiba mais: http://www.iberecamargo.org.br/educativo-novo/encontros-para-
educadores/detalhes/21 

  



Exposições em cartaz  

A MODERNIDADE IMPRESSA | Artistas Ilustradores da Livraria do 
Globo  

Lançamento do livro resultado da pesquisa de doutorado da Profª Paula Ramos, 
em 25 de junho de 2016, às 11h. 
Abertura de exposição em 25 de junho de 2016, às 11h. 
Visitação de 25 de junho a 21 de agosto de 2016, de terça a domingo, das 10h às 
19h. 
Onde: Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Margs Ado Malagoli (Praça da 
Alfândega, s/n - Centro Histórico - Porto Alegre/RS) 
Informações:  (51) 3227-2311 | www.margs.rs.gov.br 

  

Leandro Machado | Arqueologia do Caminho 

Lançamento do livro em 25 de junho de 2016, às 11h. 
Abertura de exposição em 25 de junho de 2016, às 11h. 
Visitação de 25 de junho a 09 de julho, sábados, das 15h às 19h.     
Onde: Atelier Jabutipê (Rua Cel. Fernando Machado, 195, Centro Histórico - Porto 
Alegre/RS). 
Informações: (51) 9196-4860 | www.jabutipe.com.br 

Jouralbo Sieber  

Visitação: De 22 de junho a 24 de julho, Terça a sábado, das 13h30 às 18h30. 
Domingos e feriados, das 14h às 18h30. 
Onde: Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230. Centro Histórico. Porto 
Alegre). 
Informações: (51) 3227-5196 | www.museudotrabalho.org 

  

Para se conectar 

FVCB no Facebook 

Curta a página da Fundação Vera Chaves Barcellos no 
Facebook: www.facebook.com/fvcbarcellos. Lá, você encontra novidades da 
FVCB, além de dicas de exposições, cursos entre outros. 

  

FVCB no Instagram  

Siga as publicações da @FVCB_OFICIAL no instagram. Para vincular suas fotos, 
acrescente #fvcb. 
  

 



Depoimentos e Sugestões 

Envie-nos relatos e depoimentos sobre as ações do Programa Educativo da FVCB. 
Sugestões para o Canal do Educador serão muito bem-vindas, para que 
possamos, cada vez mais, aprimorar nosso canal de comunicação.  

  

 


