
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Contextos e Práticas: Materialidades e Imaterialidades: 
Formas de expressão artística; Práticas artísticas. 

Habilidades: (GO-EF09AR05-A) Distinguir, explorar, compreender e empregar diferentes formas 
de expressão artística existentes, bidimensionais e tridimensionais, tais como: desenhos, pinturas, 
gravuras, colagens, HQ, zines, memes, intervenções artísticas, dobraduras, esculturas, 
modelagens, instalações, vídeos, fotografias, performances, grafite, tecelagens. Fazer uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos, técnicas convencionais e não convencionais, 
enquanto componentes fundamentais para ampliar as experiências artísticas e o seu repertório 
imagético, estético e sensível nas produções em contexto, fazendo uso consciente e responsável 
dos recursos naturais; (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. 
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Fig. 1- Sem título - Banksy, 2020 
Fonte: https://www.designboom.com/art/banksy-anti-racism-george-floyd-black-lives-matter-06-06-2020/, 

acesso em 06/08/2020 

https://www.designboom.com/art/banksy-anti-racism-george-floyd-black-lives-matter-06-06-2020/


 

 

 

A. Observe a figura 1. Com suas palavras, descreva de forma objetiva, como se você estivesse 

descrevendo-a para uma pessoa que não pudesse vê-la (pode falar das cores, luz e sombra, formas, 

expressões faciais, etc.) e de forma subjetiva. O que essa imagem representa, o que transmite? 

Explique. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B. A imagem acima foi criada pelo artista britânico Banksy no contexto do movimento "Black Lives 

Matter" (Vidas negras importam), que emergiu nos Estados Unidos em decorrência do assassinato 

de um homem negro (George Floyd) por um policial. O artista recriou uma imagem que representa 

uma vigília. Há o vulto negro, que poderia ser o próprio George Floyd ou outra pessoa negra morta 

em decorrência da violência policial. A chama da vela ao lado do vulto se espalha para uma 

bandeira estadunidense que é mostrada do avesso. Em sua opinião, o que representa essa chama? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Fig. 2 - Cena do clipe Apeshit, The Carters 

 

C. O caso de George Floyd não foi um fato isolado na história da violência policial contra a 

população negra, e o clipe dos Carters também pode ser relacionado ao movimento "Black lives 

matter". A imagem 2 representa uma cena onde os atores são mostrados de joelhos em uma 

referência a Colin Kaepernick (jogador de futebol americano) que em 2016 se ajoelhou durante o 

hino nacional norte-americano em protesto à brutalidade contra os negros em seu país. Esse gesto 

simbólico teve grande repercussão e ainda é referenciado até hoje. Você conhece outras 

manifestações como essas na arte, cultura popular e no esporte? Pesquise e liste algumas que você 

encontrar, e expresse sua opinião a respeito dessas manifestações (Não esqueça de colocar as 

referências!). 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Fig. 3 - Tirinha de Kris Straub 
Fonte: https://www.almanaquesos.com/todas-as-vidas-importam-ou-black-lives-matter/ 

 

D. Após ler a tirinha acima, reflita sobre o nome do movimento "Vidas negras importam". Nos 

Estados Unidos, como no Brasil, as estatísticas mostram que a violência do Estado incide 

principalmente sobre a população negra; mesmo assim, algumas pessoas insistem em negar esse 

fato. Considerando a representação alegórica que faz a tirinha e esse contexto, explique com suas 

palavras o significado da frase "Vidas negras importam". 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

https://www.almanaquesos.com/todas-as-vidas-importam-ou-black-lives-matter/


 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

E. Vários artistas e designers pelo mundo criaram ilustrações em apoio ao movimento "Black lives 

matter"/ "Vidas negras importam". Pesquise por algumas dessas ilustrações e guarde suas favoritas 

no seu banco de imagens (escolha pelo menos 5 imagens). Liste as obras e artistas escolhidos/as: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

F. Usando técnicas de sua escolha (desenho, pintura, colagem...) crie uma imagem com o tema 

"Vidas negras importam". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


