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PRÁTICA II
DISCIPLINA:

ARTES

TURMA:

6º ANO

DESCRIÇÃO
1. INTRODUÇÃO
A arte do graffitti é uma forma de manifestação artística realizada em espaços públicos. A definição mais
popular diz que o graffitti é um tipo de inscrição (texto ou imagem) feita em paredes.
Essa manifestação artística está diretamente ligada aos movimentos Hip Hop. Segundo alguns artistas, o
graffitti é uma forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive, principalmente os menos
favorecidos, ou seja, o graffitti reflete a realidade das ruas.
Referências de artistas



















Alex Vallauri
Waldemar Zaidler
Carlos Matuck
Os Gêmeos: Otávio e Gustavo
Boleta
Nunca
Nina
Speto
Tikka
T. Freak
Eduardo Kobra
Ramon Martins
Jean Michel Basquiat (Estados Unidos)
Banksy (Inglaterra)
Kurt Wenner (Alemanha)
Eric Grohe (Estados Unidos)
Smug (Escócia)
Edgar Mueller (Alemanha)

2. ATIVIDADE
O trabalho consiste em criar duas pinturas no estilo graffitti: um nome e uma ilustração ou palavra.
3. SUGESTÃO DE MATERIAIS:





2 folhas de papel Canson A4.
Lápis de cor, canetinhas coloridas, giz de cera, glitter.
Pinceis + toalhinha para limpar.
Tinta guache.

4. PROCEDIMENTOS
 O aluno deve pesquisar sobre os tipos de graffitti e o trabalho dos artistas sugeridos para usar
como inspiração.
 O aluno deve usar uma folha para cada atividade.
 Em uma das folhas, o aluno deve escrever o nome com letras no estilo graffitti, e, na outra, deve criar uma
ilustração ou palavra.
 Sugerimos que façam alguns esboços antes de fazer o trabalho final.
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Observação: O trabalho pode ser autoral ou a releitura de um trabalho de um dos artistas sugeridos,
personagens de desenhos animados etc.
5. REALIZAÇÃO DO TRABALHO
 O trabalho é individual.
 Serão disponibilizadas 3 aulas para a confecção dos trabalhos, sendo as aulas das semanas de 15/04,
22/04 e 02/05.
Atenção: Deve constar no verso da folha: nome e sobrenome do aluno, série, turma e unidade UP.
VALOR

DATA DE ENTREGA

7,0

Semana do dia 02/05

Os alunos dispõem de tempo para fazer os trabalhos em grupo em sala de aula. Caso haja
necessidade de complementação em casa, a tarefa é individual. A escola não orienta que os
alunos se reúnam fora do horário de aulas.
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