
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 
 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo:  
Contextos e Práticas: Práticas artísticas; formas distintas das Artes Visuais tradicionais e 
contemporâneas.  
Processos de Criação: Processos de criação em artes visuais; sentidos plurais; princípios 
conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação.   

Habilidades:  
(GO-EF09AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, 
política, histórica, econômica, estética e ética, trazendo sentidos e significados para as produções 
artísticas diversas, fazendo conexão às suas histórias de vida, memórias e valores construídos, por 
meio de vivências e assim criar seus ideais, desejos e perspectivas coletivas e sociais.  
(GO-EF09AR06-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, sociais e culturais, de modo crítico e reflexivo.    
(GO-EF09AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 
imagéticos, processos de criação nas suas produções visuais e ampliar o pensamento 
investigativo, crítico, reflexivo sobre as suas próprias experiências artísticas e as poéticas visuais.   

 
 

ATIVIDADE 016   
 

 

Olá, estudante! 

Você conhece o MURALISMO? 

A) Escreva com suas palavras, como definiria arte muralista. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Para entender melhor, faça uma pesquisa e anote o que foi a Revolução Mexicana. Leia 

sobre as causas e as consequências desse acontecimento.   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

MURALISMO  

Muralismo são obras de arte que tem como suporte paredes e painéis permanentes, 

ligado à arquitetura e também conhecido como pintura mural ou arte mural. O 

muralismo propicia uma relação de proximidade com o público. Isso acontece na 

medida em que suas obras são encontradas nas ruas e exploram problemas sociais, 

bem como temas históricos. A arte muralista desempenha um papel social bastante 

forte, já que ela se aproveita da exposição pública para manifestar-se de forma 

crítica. Pode-se dizer que o Muralismo é uma arte mexicana que surgiu na primeira 

metade do século XX no México. Período também que tem início a Revolução 

Mexicana (1910), momento histórico que inspirou os artistas a expressar seus 

pensamentos críticos. Era um momento em que, sem dúvida, o povo carregava um 

sentimento forte de compromisso libertário. 

Destacaram-se três artistas muralistas como impulsionadores do movimento, 

conhecidos como “os três grandes”: Diego Rivera (1886-1957), David Siqueiros 

(1896-1974) e José Clemente Orozco (1883-1949).  

Fonte:  https://www.todamateria.com.br/muralismo/  (Acesso: 26/010/2020)  

 

https://www.todamateria.com.br/muralismo/


 

 

 

Conheça agora um pouco do trabalho artístico de um dos grandes muralistas:  

DIEGO RIVERA  

 

 
Figura 01 - The Arsenal - Diego Rivera, 1928 

Fonte: https://www.wikiart.org/pt/diego-rivera/the-arsenal-1928  (Acesso: 26/10/20200 
 
 

 
C) Sabendo um pouco da historia da Revolução Mexicana, faça uma leitura da obra de Diego 

Rivera, figura 01. Quais elementos estão presentes?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.wikiart.org/pt/diego-rivera/the-arsenal-1928


 

 

 

D) Qual é o seu posicionamento diante da questão do “desarmamento”? Será que 

realmente ele contribui para diminuir a violência e a criminalidade?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Observe atentamente a figura 02.  
 

 
Figura 02 – Diego Rivera - 1935 

Epopeia do Povo Mexicano ou História do México através dos séculos é um afresco do pintor mexicano Diego Rivera 
realizado na escadaria principal do Palácio Nacional entre 1929 e 1935 sob encomenda de José Vasconcelos, o então 
Secretário de Educação Pública do país. 
 
Fonte:https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk019kvV_nIutMqnDaMHYJGF1ZORsA:1603756759231&q=
Epopeia+do+Povo+Mexicano&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEw2LkkvNEgrUuIBcQuq8nJzsjPitfgdi0rK84uygz
NTUssTK4sXsUq4FuQXpGYmKqTkKwTklUrKZWZCYn5uXvYGUEAGw00TVOAAAA&ved=2ahUKEwiUj8K_u9PsAhXTHLk
GHW6fBGwQxA0wEXoECBEQCQ&biw=1366&bih=600   (Acesso: 26/10/20200)  

 

https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk019kvV_nIutMqnDaMHYJGF1ZORsA:1603756759231&q=Epopeia+do+Povo+Mexicano&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEw2LkkvNEgrUuIBcQuq8nJzsjPitfgdi0rK84uygzNTUssTK4sXsUq4FuQXpGYmKqTkKwTklUrKZWZCYn5uXvYGUEAGw00TVOAAAA&ved=2ahUKEwiUj8K_u9PsAhXTHLkGHW6fBGwQxA0wEXoECBEQCQ&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk019kvV_nIutMqnDaMHYJGF1ZORsA:1603756759231&q=Epopeia+do+Povo+Mexicano&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEw2LkkvNEgrUuIBcQuq8nJzsjPitfgdi0rK84uygzNTUssTK4sXsUq4FuQXpGYmKqTkKwTklUrKZWZCYn5uXvYGUEAGw00TVOAAAA&ved=2ahUKEwiUj8K_u9PsAhXTHLkGHW6fBGwQxA0wEXoECBEQCQ&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk019kvV_nIutMqnDaMHYJGF1ZORsA:1603756759231&q=Epopeia+do+Povo+Mexicano&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEw2LkkvNEgrUuIBcQuq8nJzsjPitfgdi0rK84uygzNTUssTK4sXsUq4FuQXpGYmKqTkKwTklUrKZWZCYn5uXvYGUEAGw00TVOAAAA&ved=2ahUKEwiUj8K_u9PsAhXTHLkGHW6fBGwQxA0wEXoECBEQCQ&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk019kvV_nIutMqnDaMHYJGF1ZORsA:1603756759231&q=Epopeia+do+Povo+Mexicano&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEw2LkkvNEgrUuIBcQuq8nJzsjPitfgdi0rK84uygzNTUssTK4sXsUq4FuQXpGYmKqTkKwTklUrKZWZCYn5uXvYGUEAGw00TVOAAAA&ved=2ahUKEwiUj8K_u9PsAhXTHLkGHW6fBGwQxA0wEXoECBEQCQ&biw=1366&bih=600


 

 

 

E) Essa é uma parte de um grande mural de Diego Rivera, que faz uso da arte para contar a 

história do povo mexicano. Histórias pessoais ou coletivas, ou de uma nação são 

memórias que mantêm um povo vivo, conectado às suas raízes e em busca de mudanças 

e soluções para questões sociais, econômicas, políticas...  

Lembrando-se da pintura mural, use um suporte maior como um papelão e represente 

em forma de desenho, pintura e/ou colagem a “história da sua família”. (Para isso, 

busque referências com seus pais, avós, de qual região ou estado vieram, quais desafios 

enfrentaram...). Caso encontre dificuldade em resgatar a história familiar, você pode 

fazer a atividade representando ou escolhendo uma pessoa que no seu ponto de vista, 

desenvolve um papel importante na comunidade local, na escola, no bairro ou na sua 

cidade. (Faça uma entrevista com essa pessoa ou procure informações sobre a história de 

vida dela). Bom trabalho!  

 
           

 


