
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
 

 

 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 8º  

Componente Curricular: ARTE/Artes Visuais  

Objetos de Conhecimento/ Conteúdo: Processos de Criação: Processos de criação em Artes 
Visuais. Sentidos Plurais.  

Habilidades:   
(GO-EF08AR06-A) Desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas 
cotidianos ou de interesses artísticos de modo autoral, fazendo uso de materiais, instrumentos e 
recursos convencionais, alternativos e digitais, dialogando sobre a obra de artistas em contextos 
diversos, ressignificando sua própria produção artística e as dos colegas, para alcançar sentidos 
plurais, bem como ampliar seu repertório imagético e inventivo, dando sentido aos contextos 
afetivos e sociais de modo individual, coletivo e colaborativo.  

(GO-EF08AR08-A) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais tais como: 
museus, galerias, instituições, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de artistas e 
artesãos. Aprender de forma significativa as relações entre o sujeito e as experiências  em  artes  
visuais,  ampliar  o  seu  repertório imagético, estético, o pensamento crítico e sensível, respeitar 
e valorizar cada categoria na sua especificidade. 

 

ATIVIDADE 016   

 

ARTE E ARTISTAS  

No campo das artes, podemos encontrar uma diversidade de produções artísticas desenvolvidas por 

artistas de diferentes estilos, que produzem arte nas mais variadas linguagens artísticas.  

Cada artista tem o seu próprio estilo de produzir arte, cada um com sua decodificação, sua bagagem 

e abstração do mundo.  

 Neste sentido, podemos encontrar diversos tipos de artistas: artistas que produzem videoarte, 

animações, colagens, arte urbana, instalações artísticas, performances, arte corporal (body art), 

apresentações de rua, história em quadradinhos, artes decorativas, arte multimídia, design gráfico 

dentre outros.  

  

 

  



 

  

  

  

Figura 1: Frans Krajcberg. Flor do Mangue, 1965. Madeira.  

  Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/frans-krajcberg-arte-como-ativismo-ambiental.htm   

  Acesso: 15/10/2020   

 

 

  
Figura 2. O Beijo – Artista: Vick Muniz  

Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/478718635361707827- acesso em 15/10/2020  

 

 

Nas imagens acima, temos dois artistas que abordam em suas obras questões ambientais e ao 

mesmo tempo levam o espectador a refletir sobre as causas ambientais e devastação da natureza.   

Na figura 1, temos Frans Krajcberg, conhecido por fotografar a destruição ambiental, recolhia 

material para execução de suas esculturas, como raízes e troncos de árvores mortas, provenientes 

de derrubadas e queimadas.  

Na figura 2, Vick Muniz; além da pintura, o artista trabalha com a produção de esculturas e 

fotografia. Atualmente, Vick Muniz é conhecido mundialmente por suas obras inusitadas em que 

utiliza técnicas e materiais como alimentos, algodão, materiais recicláveis, cabelo, arame, 

serradura, pó, terra, café, dentre outros.  
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1) Você conhece ou já ouviu falar a respeito das produções de algum desses artistas? Caso não os 

conheça, faça uma pesquisa sobre eles.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Figura 3. Edvard Munch – O Grito 

Fonte: http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/  O Grito-Edvard-Munch.html   

acesso em 15/10/2020 

         

  

2) Faça um percurso visual pela imagem e escreva um pouco sobre suas observações, o que você 

vê, percebe, quais sensações esta imagem te passa?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/
http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/O-Grito-Edvard-Munch.html-acesso
http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/O-Grito-Edvard-Munch.html-acesso
http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/O-Grito-Edvard-Munch.html-acesso
http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/O-Grito-Edvard-Munch.html-acesso
http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/O-Grito-Edvard-Munch.html-acesso
http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/O-Grito-Edvard-Munch.html-acesso
http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/O-Grito-Edvard-Munch.html-acesso
http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/O-Grito-Edvard-Munch.html-acesso


 

  

 

3) Tendo como referência a imagem da figura 2, O Beijo do artista, de Vick Muniz, crie uma 

composição visual utilizando materiais recicláveis.   

 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

Figura 4. Charge desmatamento floresta – Arionauro da Silva  

Fonte: https://br.pinterest.com/arionauro/_saved/  - acesso em 16/10/2020  

 

 

 

4) Na imagem acima, temos uma charge de autoria do cartunista Arionauro da Silva Santos, em 

que retrata o desmatamento no Brasil. Você tem acompanhado os noticiários nos meios de 

comunicação sobre este assunto? Quais elementos visuais reforçam a crítica realizada na charge 

em foco?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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