
 

  

ATIVIDADE ARTE – 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-EF08AR31) 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.  

  

ATIVIDADE 014 
 

 

 
Figura 1- fotografia – Os pobres trabalhadores da Terra- Sebastião Salgado  

Fonte: https://sites.google.com/site/coletamaterialaudiovisualif15/sebastiao-salgado  Acesso em 13/09/2020  

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/coletamaterialaudiovisualif15/sebastiao-salgado


 

  

 

 
Figura 2: Trabalhadores Serra Pelada- Sebastião Salgado, acesso em 13/09/2020  

Fonte: https://incrivelhistoria.com.br/sebastiao-salgado-serra-pelada 
 

Sobre o artista: Sebastião Salgado procura fazer as pessoas refletirem sobre a situação econômica 

do local retratado, seja por meio do choque, ou seja, por meio da imagem nua e crua da pobreza, da 

dor, e da fome. Uma vez questionado em uma de suas exposições, disse: "Espero que a pessoa que 

entre nas minhas exposições não seja a mesma ao sair”.  

  Através de suas lentes, Salgado explora temas clássicos da Economia como desigualdade 

social e globalização. Sua intenção é gerar debate ao redor dessas questões expondo-as da forma 

mais clara possível em suas imagens.  

1) Observe as fotografias acima e descreva com suas palavras o que elas representam? O que tem 

por trás desses pés? Desses corpos?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 

https://incrivelhistoria.com.br/sebastiao-salgado-serra-pelada


 

  

 

 
Figura 3. Café – Candido Portinari, acesso em 13/09/2020  

Fonte: https://www.todamateria.com.br/obras-de-portinari/  

 

 Sobre o artista: Cândido Portinari é um dos artistas nacionais com maior reconhecimento mundial.  

Suas pinturas costumam trazer temas que retratam as condições em que vivia o povo brasileiro na 

primeira metade do século XX.  

Portinari teve muito êxito ao destacar questões sociais, festas populares, o trabalho na roça, a 

infância, entre outros assuntos.  

Seu estilo de pintura singular e inconfundível teve demasiada inspiração das vanguardas artísticas 

que despontaram na Europa na transição do século XIX para o século XX. Entretanto, o pintor 

conseguiu absorver essa influência e transformá-la em uma arte genuinamente brasileira.  

 

2) Considerando a relação entre arte e vida coletiva, qual das imagens apresentadas mais chamou a 

sua atenção? Por quê?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

https://www.todamateria.com.br/obras-de-portinari/


 

  

 

3) Observe as imagens (figura 1, figura 2, figura 3). Quais os elementos presentes nelas se destacam 

para você?    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4) De que modo conhecer as obras e os artistas apresentados nestas atividades contribuiu para a 

sua compreensão da modalidade fotografia como forma de reflexão sobre trabalho e sociedade? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 


