
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/Artes Visuais  

Objetos de Conhecimento/ Conteúdo: Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem: Sistema 
das Artes Visuais. Categorias profissionais.  

Habilidades:  

(GO-EF07AR06-B) Conhecer, valorizar e respeitar os artistas, tais como: artistas plásticos, 
ilustradores, designers, grafiteiros, artesãos e os curadores locais, estabelecendo relações com 
os nacionais e internacionais de forma investigativa, crítica e sensível.  

ATIVIDADE 011  

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.  

 

Figura1 – Artista: Decy Grafitty  foto: Paula Falcão 

Fonte: https://sagresonline.com.br/confira-a-exposicao-preto-cores-na-vila-cultural/ 

https://sagresonline.com.br/confira-a-exposicao-preto-cores-na-vila-cultural/


 

  

    

 

Figura 2. Cartunista – Jorge Braga 
Fonte: http://salaodehumordecaratinga.blogspot.com/ 2018/05/ 

  

Nas imagens acima, temos dois artistas goianos que se destacam com suas produções 

artísticas.  

Na figura 1, temos Decy Graffite, conhecido por realizar grafites em vários bairros da capital.  

Na figura 2, Jorge Braga, criador de personagens famosos e charges marcantes.  

  

A) Você conhece ou já ouviu falar a respeito das produções de algum desses artistas?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

   

 

http://salaodehumordecaratinga.blogspot.com/


 

  

 

 
Figura3. Grafite do Artista Decy Graffite 

Fonte: https://www.curtamais.com.br/goiania/33-grafites-de-muro-em-goiania-que-da-vontade-ter-na-parede-

de-casa 

                        

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

você vê, percebe.    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

  

 

C) Ao andar pelas ruas do seu bairro ou em outros lugares, você já viu algum grafite? Caso já 

tenha visto, descreva como foi essa experiência.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

D) Na imagem abaixo, temos uma charge representada pelo personagem Romãozinho, de autoria 

do cartunista Jorge Braga. Utilizando a sua criatividade e materiais de pintura e desenho, tais 

como: lápis de cor, canetinha, giz de cera, entre outros materiais que você desejar, crie o seu 

próprio personagem e não se esqueça de batizá-lo com um nome.   

  

Figura 4. Charge personagem Romãozinho do cartunista Jorge Braga 

Fonte: http://jorgebragahumor.blogspot.com/2007/10/romozinho.html#links  

  

 

 

http://jorgebragahumor.blogspot.com/2007/10/romozinho.html#links


 

  

 

 

 


