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ARTE - 9º ANO         

Atividade para quarta-feira (15 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Conteúdo: O trabalho do artista – UNIDADE 2 

Responder na apostila:  

• Aprofundando o olhar – páginas 66 e 67. 

• Resolver a atividade da página 67 na apostila. 

SUGESTÃO DE SITE PARA PESQUISA DA ATIVIDADE DA PÁGINA 67: 

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (http://www.mac.usp.br/mac/) 

Conteúdo: Vivendo de arte  – UNIDADE 3 

Responder na apostila:  

• Vasculhando ideias – páginas 68 e 69 

• Ponto de Partida – Leitura do texto da página 70 e resolver os exercícios 1, 2 ,3  e 4 da página 70 

na apostila. 
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Correção da atividade referente ao dia 08/04 

Conteúdo: O trabalho do artista - apostila 

Páginas 64 

Exercício 1 

Greco-romana apresenta a inspiração como principio básico, uma vez que duas de suas linguagens têm 

caráter religioso por estarem intimamente relacionadas aos deuses. O Renascimento está relacionado aos 

estudos e à precisão dos objetos da natureza, revelando a genialidade e o aprimoramento de técnicas que 

caracterizam o trabalho de artistas como Leonardo da Vinci. 

 

Exercício 2 

Eram formados em ateliês e passavam anos aperfeiçoando suas técnicas. Em geral, entravam ainda na 

infância e exploravam diferentes técnicas artísticas. 

 

Exercício 3 

Nas artes plásticas, o artista moderno não se preocupava mais em representam a realidade como era vista, 

mas, sim,  a impressão, a sensação e a visão particular que tinha do momento e do espaço. Na dança, a 

coreografia se voltou para os movimentos naturais do cotidiano, menos rígidos do que na dança clássica, 

respeitando o limite de cada dançarino. No teatro, o foco deixou de ser apenas a performance do ator e 

passou a ser o trabalho conjunto entre os atores, diretor, figurinistas etc. 

 

Páginas 65 

Exercício 4 

A dança clássica é caracterizada por um fazer artístico pautado por um conjunto de normas rígidas de 

vestimentas e cenários, além da presença obrigatória de uma coreografia bem estruturada, possibilitada pela 

organização iniciada pela nomenclatura dos passos, feita por Pierre Beauchamp, e pela adoção da dança 

coreografada nos espetáculos, iniciada por Moliére. 

Exercício 5 

Função social. Os dramaturgos que usaram o teatro como meio de transformação social, citados no 

capitulo foram Bertolt Brecht e Augusto Boal. 

Exercício 6 

Resposta pessoal 

 

Exercício 7 

4 – 2 – 5 – 3 – 6 – 1. 


