
 

 

ATIVIDADE ARTES – ARTES VISUAIS 
 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Práticas artísticas; Arte Erudita e Arte Popular 

(Aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística). 

Habilidades: (GO-EF08AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais 

tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas goianos, brasileiros e estrangeiros, de 

diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência 

com diferentes contextos e práticas artístico-visuais, bem como cultivar a percepção, o imaginário, 

a capacidade de simbolizar, de interpretar e ampliar o seu repertório imagético. 

ATIVIDADE – 015  

 

 

Figura 1. Arte: Decy/Morbeck Foto: Ailton Sousa 

Fonte: http://jornalismoufg.blogspot.com, acesso em 23/09/2020 

Sobre o artista: 

No Estado de Goiás, tanto nas regiões periféricas quanto na capital, a arte urbana, sobretudo o 

graffiti, sobressai. Dentre os nomes em destaque, Valtecy Ferreira Batista, o artista plástico e 

grafiteiro Decy, é figura referencial no meio.  As suas obras abordam a representatividade negra e a 

distribuição da justiça social. Os desenhos e letras consolidam interatividade e fazem menção às 

diversidades. 

http://jornalismoufg.blogspot.com/


 

 

 

Atividade 01 

Com um olhar atento, observe a imagem da figura 1. Descreva com suas palavras: o que o seu olho vê? O que 

a imagem representa?   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Figura 2.  Comunidade Masssai – Kenya - África                   Figura 3. Cena do filme Pantera Negra/Marvel2018                                                                                                                           

                                             Fonte: https://www.geledes.org.br/  , acessso em 23/09/2020 

Atividade 02 

Na figura 2, temos um grupo de pessoas que fazem parte da comunidade Massai, localizada no Kenya-África. 

A figura 3 representa uma cena com as guerreiras Dora Milajes, do filme Pantera Negra. O filme solo do rei 

de Wakanda, T’Challa, quando foi lançado quebrou recordes de bilheteria e abriu caminho para mais 

diversidade no cinema e na Marvel. Observe as duas imagens e descreva quais elementos (referências) da 

figura 2 estão presentes na composição das personagens da figura 3? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

https://www.geledes.org.br/


 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Atividade 03 

O filme Pantera Negra é um marco em representatividade negra. Você conhece outras 

manifestações artísticas que retratam a cultura afro? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Atividade 04 

De que modo conhecer as obras e os artistas apresentados nestas atividades contribuíram para a 

sua compreensão sobre a cultura afro? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


