
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 
 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo:  
Processos de Criação: Relação dos processos de criação e produção autoral, autônoma e 
colaborativa entre as diversas linguagens artísticas.  

Habilidades:  
(GO-EF09AR32) Analisar e explorar, por meio de projetos temáticos diversos, as possibilidades de 
conexão entre os processos de criação com a produção autoral e autônoma, relacionando-os com 
as linguagens artísticas e suas especificidades, observando os múltiplos contextos.   
   

 
 

ATIVIDADE 017   

 

Olá, estudante! 

Para dar continuidade ao estudo do MURALISMO, hoje você vai conhecer um artista brasileiro!  

 

EDUARDO KOBRA 

 

Nasceu em 1975, em São Paulo. A partir dos anos 90, Eduardo Kobra começou a trabalhar 

criando cartazes, cenários de brinquedos e imagens decorativas para um parque de diversões de 

São Paulo. Teve seus primeiros contatos com o Hip Hop, influência decisiva para a sua entrada no 

universo de murais, quando se tornou um Muralista. Também cria obras que simulam as 

dimensões. Kobra se tornou conhecido pelo projeto Muro das Memórias na cidade de São Paulo 

em 2007, quando reproduziu fotos antigas da cidade nas ruas. Outra iniciativa de destaque do 

artista foi o projeto Green Pincel, com mensagens em prol das causas ambientais. No projeto, o 

muralista mostra seu ponto de vista sobre questões cruciais da sociedade e do planeta. O mural 

Etnias, criado pelo artista para as Olimpíadas do Rio em 2016, foi considerado pelo Guinnes Book 

o maior do mundo: 15m de altura; 180 baldes de tinta acrílica e 2.800 latas de spray para 

pintura; sete elevadores hidráulicos ajudaram na execução dos quase 3 mil metros quadrados da 

obra.  



 

 

 

 

Figura 01 – Kobra – ETNIAS-TODOS SOMOS UM, 2016 
Fonte: http://www.rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/mural-celebra-uniao-dos-povos-e-vira-ponto-turistico-na-zona-portuaria    

(Acesso: 09/11/20200) 

 
 
 

 
 

Figura 2 –  Kobra - O Pensador  
Fonte: https://salafaap.wordpress.com/2016/08/31/o-pensador-eduardo-kobra/  (Acesso:09/11/2020)  

 

 
 
 
 

http://www.rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/mural-celebra-uniao-dos-povos-e-vira-ponto-turistico-na-zona-portuaria
https://salafaap.wordpress.com/2016/08/31/o-pensador-eduardo-kobra/


 

 

 

 
 

Figura 3 – Kobra – CACAU - 2017 
Fonte: https://medium.com/araet%C3%A1/edurado-kobra-o-cacau-%C3%A9-show-476c97825c8d  (Acesso: 09/11/2020) 

 
 
 
 

A) O artista Eduardo Kobra desenvolveu diversos projetos artísticos (grafites e murais em 

grandes dimensões). Faça uma pesquisa sobre os temas e a motivação desses projetos. 

Você pode fazer o registro em seu caderno.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

https://medium.com/araet%C3%A1/edurado-kobra-o-cacau-%C3%A9-show-476c97825c8d


 

 

 

B) Dentre as três figuras do artista Kobra apresentadas acima, escolha uma e faça uma 

leitura da obra. Lembre-se de abordar questões como: processo de criação (autoral), 

materiais, suportes e local escolhido pelo artista, técnica, cores, conexões possíveis...  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

C) Na figura 2, “O Pensador” (painel na parede do Senac, SP), o artista Kobra apresentou 

uma ressignificação da obra elaborada por Auguste Rodin, O Pensador, 1902. Pesquise as 

duas obras e liste semelhanças ou contrapontos que você consegue identificar ou 

perceber nas obras.  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

D) Você já pensou em fazer uma pintura com uma dimensão maior... um mural? Na figura 3, 

Kobra fez esse painel gigante para a empresa Cacau Show, na Rodovia Castello Branco, na 

cidade de Itapevi, São Paulo. Nesse painel, retrata a história do cacau no Brasil... 

(pesquise e leia mais sobre o assunto!).  



 

 

 

E agora é a sua vez! Pegue um papel maior e resistente (papelão...) e imagine que você 

vai fazer um painel no muro da sua escola, ou em uma parede interna. Elabore um 

desenho/pintura pensando que é para uma escola. O que seria importante destacar ou 

representar? Alguma história, acontecimento, o fato de ser um estabelecimento de 

ensino, algum detalhe significativo/marcante, pessoas ou fatos que marcaram a evolução 

da escola, ou marcaram você na sua trajetória como estudante... 

 
           

Bom trabalho!  


