
 

 

Professora Karlla – Tarefa 09 
Gabarito 

 
PÁGINA 43 

A proposta é uma pesquisa, portanto não há como colocar um gabarito definitivo. 
 
PÁGINA 44 (Respostas) 
 
01. Por que ele queria que todos pudessem ver seus trabalhos, e não apenas as pessoas que frequentavam 

museus e colecionavam obras de arte. 
 
02. As pessoas muitas vezes paravam para ver Hering desenhando pela cidade e assim, começaram a ver os 

desenhos de uma maneira diferente. 
 
PÁGINA 45 (Respostas) 
 
01. Escreva verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas a seguir: 

(V) 
(V) 
(F) 
(V) 

 
02.  

a) O grafite é uma expressão artística que tem como berço protestos ocorridos em diversas cidades do 
mundo, principalmente a partir da segunda metade do século XX. O espaço urbano é o lugar da 
diversidade de pensamentos e ideais que buscam se fazer visíveis. Desse modo, artistas e ativistas 
encontram nos muros da cidade espaços para dar vazão à sua expressividade. Além disso, o grafite 
pretende ser acessível, possibilitando que todos aqueles que passam pela obra possam conhece-la, 
sem a necessidade de frequentar apenas museus e galerias para entrar em contato com a arte. O 
grafite como apontou o artista Celso Gitahy, em entrevista reproduzida nesta unidade. 

 
b) Porque o conteúdo de suas obras, geralmente, é transgressor e crítico, e expõe para todos os ideais 

dos artistas, provocando a população a refletir sobre questões sociopolíticas, a exemplo da exploração 
do trabalho infantil, das guerras, da miséria etc., causando conflitos com as autoridades e o poder 
público, em geral contrários às críticas feitas pelos artistas. Além disso, muitas vezes o artista não tem 
permissão para pintar suas obras nos locais escolhidos e, dessa forma, o anonimato garante a 
preservação de sua identidade e a sua integridade. 
Além é possível pensar que o anonimato pode despertar a curiosidade dos passantes acerca do artista, 
fazendo com que as pessoas se mantenham conectadas com as obras a fim de buscar pistas sobre a 
autoria e o significado das pinturas. A curiosidade, podemos dizer, mantém a “chama acesa” da busca 
pelo saber. Assim, a obra e seu conteúdo permanecem em evidência.  

 
 

 
 


