
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 5º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 
Processos de Criação: Sentidos Plurais/Criação e ressignificação em artes visuais  

Habilidades: 

(GO-EF05AR05) Experimentar o processo de criação e ressignificação em artes visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da instituição escolar e da 
comunidade. 

(GO-EF05AR06) Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas, para alcançar sentidos plurais, ampliar 
seu repertório imagético e inventivo, explorando diferentes espaços da instituição escolar e da 
comunidade, dando sentido e significado aos contextos afetivos e sociais de modo individual, 
coletivo e colaborativo.   

ATIVIDADE 010 

Na atividade anterior, você conheceu um pouco do trabalho do artista Goiano Rodrigo Godá. Hoje 

vamos conhecer outro artista!   

 VALTECY FERREIRA BATISTA – DECY GRAFFITI  

 Arte urbana é o que ele faz! Usa cores em grafites espalhados pela cidade como arte de rua. É artista 

goiano e deu início à sua produção acompanhando seu filho nas ruas, que queria ser artista 

grafiteiro. No seu trabalho e pinturas de painéis, procura exaltar as referências das culturas 

afro/negros e indígenas, geralmente crianças e dando destaque aos olhos. Como se fossem olhos 

olhando a cidade. Decy sempre se identificou desenhando rostos e faces, pois tem maior facilidade. 

Quanto à técnica, o artista evolui e vai aprimorando suas produções. É um trabalho na cidade que 

permanece por um tempo e vai sumindo aos poucos... Os grafites são pintados em paredes, muros, 

viadutos, caixas de energia...  

O artista já fez grafites em diversas cidades como: Campo Grande, Bahia, Pernambuco e Brasília. Em 

Goiás, nosso estado, além de Goiânia, tem também em Rio Verde e Itumbiara. A arte urbana passou 

a ser conhecida e percebida por muitos, e valorizada por arquitetos, pessoas que querem um grafite 

na parede da casa, ou em um quarto, no muro e outros espaços. Aos poucos, as pessoas vão 

diferenciando a intervenção na cidade, o trabalho artístico grafite da pichação como vandalismo. 

  



 

 

Hora de conhecer alguns grafites do artista goiano Decy Graffiti!  

  

  
Figura 01  

Decy no Bacião - Setor Sul/Goiânia   
Fonte:  https://www.curtamais.com.br/goiania/33-grafites-de-muro-em-goiania-que-da-vontade-ter-na-parede-de-casa    

(Acesso: 18/06/2020)  
  

  

  

  

  
Figura 02  

Decy e um de seus personagens retratados em um grafite, no Setor Universitário, em Goiânia. Foto: Carla Falcão  
Fonte: https://diaonline.ig.com.br/aproveite/cidades/goiania/olhos-e-faces-espalhados-por-goiania-conheca-a-arte-

dedecy/?utm_source=Paula+Falc%C3%A3o&utm_campaign=diaonline-author (Acesso: 18/06/2020)   
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Figura 03  

Fotografia de grafite  

Fonte: https://blog.coracaoderua.com.br/os-olhares-de-esperanca-nas-paredes-de-goiania-conheca-a-arte-
de-decy-graffiti/ (Acesso: 18/06/2020) 

 

Agora é a sua vez!  

A) Faça uma pesquisa, escreva e explique o que você entende por GRAFITE e VANDALISMO.  

GRAFITE:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

VANDALISMO: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

B) Você conhece um grafiteiro? No bairro que você mora tem grafite? Descreva um grafite 

que você gosta, as características e o que mais chama atenção...  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

https://blog.coracaoderua.com.br/os-olhares-de-esperanca-nas-paredes-de-goiania-conheca-a-arte-de-decy-graffiti/
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C) No espaço abaixo, faça um desenho (preto e branco ou colorido), imagine que esse 

desenho poderia ser um grafite na parede do seu quarto! Pense bem, o que você 

representaria nessa pintura? 

IMPORTANTE: Faça o desenho/esboço do seu grafite somente aqui no papel. Lembre-se que 

não pode pintar ou grafitar paredes sem autorização. Depois de pronto aqui na folha, você 

pode mostrar sua produção artística aos seus pais, explicar a proposta...   

  

  



 

 

D) Observe as figuras 1, 2 e 3. Escolha uma delas e escreva o que mais chamou sua atenção 

na figura/grafite feito por Decy.   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


