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                 A ARTE REFLETE A VIDA 
          Você pode pensar que não conhece arte, que não 
convive com objetos artísticos, mas estamos todos muito 
próximos da arte. Nossa vida  está cercada  dela por 
todos os lados. 
          Ao acordar pela manhã e olhar o relógio para saber 
a hora, você tem o primeiro contato do dia com a arte. O 
relógio, qualquer que seja o seu desenho, passou por um 
processo de produção que exigiu planejamento visual. 
Especialistas estudaram e aplicaram  noções de arte. A 
forma de seu relógio é resultado de uma longa história  da 
imaginação humana e das suas preferências. A cor, a 
forma, o volume, o material que foram escolhidos estão 
testemunhando o tempo e a transformação do gosto e da 
técnica. Ao observá-lo, você percebe se é um objeto 
antigo ou moderno, você reconhece que quem o 
desenhou preferia formas curvas ou retas, cores discretas 
ou fortes, ou ainda dourado, e até pedrinhas brilhantes. 
           Quem escolhe  um relógio para comprar, decide 
com base em sua preferências pessoais. Alguns preferem 
os mais elaborados, outros preferem os mais simples. É o 
gosto pessoal que predomina, e este pode variar 
infinitamente.  Varia  porque recebe influências de acordo 
com a idade, com a época, com o meio social em que a 
pessoa vive. E, como nos diz a sabedoria popular: “gosto 
não se discute”. Mas, quem sabe, possamos discutir o 
gosto?     
 

      
 
        Em outros objetos do seu quarto e de seu cotidiano 
você pode observar a presença da arte: na estampa do 
seu lençol, no desenho da sua cama, no formato da sua 
escova de dentes, no desenho da torneira e da pia do 

banheiro, na xícara que você toma leite, nos talheres, no 
modelo do carro, no formato do telefone. Em todos os 
objetos há um pouco de arte aplicada.  

                  
 
               
 
 
       1. ARTES VISUAIS I 
 
1.1 – Introdução ao Estudo da Arte 

Arte é conhecimento. Ela constitui uma 
necessidade do homem. Ela é alfabetizadora, revelando 
os símbolos presentes nas imagens, nos sons e nos 
movimentos característicos desta era. 

Estabelece o diálogo visual, sonoro e cênico entre 
o aluno e estes objetos. Possibilita um leitor de mundo 
mais crítico e eficiente nos seus posicionamentos e 
tomadas de atitude, bem como num novo agente da 
Produção cultural. 

A arte tem de ser entendida e percebida em sua 
globalidade. Deve trabalhar com a essência do ser 
humano, em que o sensível, o perceptível e o reflexivo 
atuam e interagem com as mesmas propriedades, por 
meio da Educação Artística e da Estética. A arte permite a 
expressividade de sentimentos, idéias e informações, 
interferindo no processo de aprendizagem de todas as 
disciplinas. 

 
1.2 – Arte na Pré-História 
O SURGIMENTO DA ARTE: OS PRIMEIROS ARTISTAS 
DA HUMANIDADE 

Os primeiros artistas da humanidade que se tem 
conhecimento foram os homens do período da Pré-
História. Viviam em grupos pequenos e eram nômades, 
ou seja, não viviam fixamente em um lugar para morar. 
Da caça, pesca e colheitas de frutos tiravam seu sustento. 
Os marcos deste período foram: a descoberta do fogo, 
com o qual se aqueciam e afugentavam os animais, e a 
utilização de pedras lascadas, utilizadas na confecção de 
instrumentos para caçar, guerrear, e realizar entalhes nas 
paredes. Esse primeiro período da Pré-História é 
conhecido como Período da Pedra Lascada ou Paleolítico 
e encontra-se assim dividido: 
Paleolítico Inferior: 
- Primeiros hominídeos        
- Caça e coleta  
- Controle do fogo  
- Instrumentos de pedra e pedra lascada, madeira e 
ossos: facas, machados, etc. 
Paleolítico Superior: 
- Instrumentos de marfim, ossos, madeira e pedra: 
machado, arco e flecha, lançador de dardos, anzol e linha. 

       ARTES VISUAIS  I 
 

 Introdução ao Estudo 
   da Arte 

 Arte na Pré-História 

 Arte Grega 

 Arte Romana 

 Arte Gótica 

 Renascimento 

 Barroco 

 Rococó 
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Desenvolvimento da pintura e escultura. Percebe-se que 
mesmo construindo um instrumento o homem primitivo 
importava-se com a forma e a beleza das peças.  

                         

            
            Pintura Rupestre 
        Cavernas, cabanas construídas a partir de paus  e 
ossos de mamutes, com tetos cobertos por  ramagens  ou  
peles  de  animais, eram os locais de abrigo do homem 
pré-histórico.  Nestas cavernas, como a Gruta  de  
Lascaux  e   a Gruta de Pech-Merle, todas na França, 
encontramos as primeiras pinturas realizadas pelo 
homem. São ursos, cavalos, veados, bisões, etc. 

Essas pinturas feitas nas paredes das cavernas 
são também conhecidas como pintura rupestre ("rupestre" 
quer dizer "gravado ou traçado na rocha, na pedra"). 
Acredita-se que esses desenhos eram feitos por 
caçadores. Tudo o que conseguissem desenhar poderiam 
dominar, ou seja, num sentido mágico, eles poderiam 
interferir na captura de um animal desenhando-o ferido 
mortalmente, podendo, dessa forma, dominá-Io com 
facilidade. 

As pinturas eram. portanto, representações da 
natureza, tudo como forma de assegurar uma boa caçada 
e conseqüentemente, a sobrevivência. 

Outra preocupação muito importante para o 
homem da Pré-História era garantir femininas esculpidas 
em pedra ou marfim com formas bastante avantajadas: 
seios, quadris e ventres enormes, o que representa a 
importância da fertilidade. Essas esculturas são 
chamadas de Vênus. 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
NEOLÍTICO: O INÍCIO DA ARQUITETURA  
     Quando as geleiras se derreteram, o clima se tornou 
mais temperado e o período Paleolítico (que quer dizer 
pedra antiga) foi substituído pela era Neolítica (que quer 
dizer, pedra nova). Os primeiros seres humanos saíram 
das cavernas e aos poucos descobrem como plantar e 
domesticar os animais, se tornando fazendeiros ou 
criadores de gado e, com um estoque de viveres        
garantido, alterando completamente sua vida. Ele não 
mais precisa viajar em busca de alimentos e passa a fixar-

se em regiões à beira dos rios,  tornando-se sedentário. 
Dessa forma surgem as primeiras aldeias e a divisão de 
trabalho diária: homens caçam e constroem abrigos 
(casas de madeira e barro) e as mulheres plantam e 
realizam trabalhos artesanais, como a cerâmica e a 
tecelagem (obtida da lã de carneiros). 

Se, por um lado, a sobrevivência diária é 
garantida pela agricultura e criação de animais, por outro, 
o homem continua a se preocupar com as forças da 
natureza (sol, chuva, eclipse etc.) e com a morte.  

Estimulados por essas preocupações, já em 5.000 
a.C. surgiu uma colossal arquitetura de enormes pedras 
erguidas em quatro formas básicas: o menir (uma única 
pedra fincada no chão em vertical); o dólmen (dois 
menires com uma pedra apoiada em cima como uma 
mesa gigante); e o arranjo circular das pedras, 
considerados como cemitérios ou, como no caso de 
Stonehenge, um monumento ao sol e o Nurague. 

          
          Menir                     Dólmen    
                                      

                                        
 
          Stonehenge                      Nurague  
 
                                                                
            As aldeias começam a crescer e torna-se 
necessário que cada uma delas defenda seu território. As 
armas (passam a ser mais estruturadas e o homem deixa 
de lascar as pedras e passa a poli-Ias mediante atrito (dai 
esse período ser denominado de Pedra Polida ou 
Neolítico).  
     Provavelmente, da mesma forma que o homem 
observou que ao redor do fogo o barro endurecia e assim 
descobriu como fazer peças de cerâmica, ele agora 
observa que certas pedras derretem, na fogueira. 
Descobre a metalurgia (fundição de metais) e usa essa 
novidade para confeccionar armas mais resistentes e 
perigosas. 

Historicamente, entraremos na Idade dos metais, 
que compreende o Período do Cobre, o Período do 
Bronze e o Período do Ferro. 

Com a utilização dos metais, o homem 
desenvolveu técnicas e aperfeiçoou seus instrumentos e 
métodos agrícolas. Aos poucos, as aldeias passaram a 
produzir mais, gerando assim excedentes que eram 
trocados por produtos de aldeias vizinhas. Muitas dessas 
aldeias iriam mais tarde se  transformar em cidades e 
civilizações conhecidas. 

  
          Vênus de Willendorf 
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1.3 – Arte Grega 
         Os gregos deixaram uma grande herança cultural, 
que influenciou toda a civilização ocidental. Estamos nos   
referindo à beleza retratada nas obras de escultura, 
pintura e arquitetura; às produções teatrais, filosóficas e 
científicas; à literatura e à história. 
        No século XII a.C. , o povo grego era formado pelos 
Aqueus, Jônios, Dórios e Eólios. Com o passar do tempo, 
no entanto, esses povos passaram a ter a mesma cultura. 
        No princípio, as comunidades eram muito pobres, 
mas aos poucos começaram a prosperar. Com a 
intensificação do comércio, as cidades–Estados entraram 
em contato com as culturas do Egito e do Oriente 
próximo. 
        A filosofia grega se resumia nas palavras de 
Protágoras: "O homem é a medida de todas as coisas” 
(“Das que são enquanto  são e das que não são enquanto 
não são”). Com isso, ele quis enfatizar  o relativismo das 
coisas e colocar o homem no centro da discussão, e não 
mais a natureza. Eles buscavam no homem e na vida 
inspiração. O homem era  considerado o modelo, o 
padrão de beleza. Ele era retratado sem imperfeições, 
idealizado. Seus Deuses eram uma glorificação do próprio 
homem e tinham emoções e características humanas. 
        A arte grega divide-se em quatro grandes períodos: 
      .Pré-Helenístico:fase da    aprendizagem e de 
estruturação da arte, desenvolveu-se em  Creta,  Micenas 
e Chipré; 
      . Arcaico: fase de definição da arte; 
      . Clássico: fase da perfeição, em todos  os sentidos, 
da cultura e da arte. Fídias foi o artista de maior destaque; 
      . Helenístico: fase de expansão da arte para o Egito, 
Ásia Menor, Síria e Roma. 
         
 PINTURA EM CERÂMICA: 
 As cerâmicas gregas tinham rara beleza. Eram 
utilizadas como recipientes para vinho, azeite, mel, 
perfume e até como urna funerária. A pintura em vasos 
contava história de deuses e heróis da mitologia grega ou 
narrava eventos contemporâneos, como a guerra e as 
festas. O período Arcaico tardio foi a época áurea da 
pintura em cerâmica. O artista riscava os detalhes do 
desenho com uma agulha, expondo a tonalidade da 
argila.  
          Entretanto, a pintura grega encontrou também uma 
forma de   realização na arte da cerâmica. Os vasos 
gregos são conhecidos não só pelo equilíbrio de sua 
forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as 
cores e o espaço utilizado para a ornamentação. 
          Além de servir para rituais religiosos, esses vasos 

eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, 
vinho, azeite e mantimentos. Mas na medida  em que 
passaram a revelar uma forma equilibrada e um trabalho 
de pintura harmonioso, tornaram-se  também objetos 
artísticos. 
       Destacam-se em:  

. Fiqura Preta: Estilo adotado no final do desse 
período, as figuras se destacavam em negro contra 
fundo avermelhado; 

                                                                       

        . Figura Vermelha: Estilo que teve início  por   volta  
        de 530 a.C.,  invertia   o  esquema   de    cores.   As 
        figuras,  delineadas agora contra fundo negro,  eram 
        compostas  pelo  vermelho natural da argila com  os 
       detalhes  em pintados em preto.  
       .  Figura vermelha: sobre fundo branco. 

        
 
       ESCULTURA: A BELEZA DO CORPO 

Os gregos introduziram o nu na arte. As 
proporções ideais das estátuas representavam a 
perfeição do corpo e da mente. Eles buscavam uma 
síntese dos dois pólos do comportamento – paixão e 
razão – e, por meio da representação artística da forma 
humana, freqüentemente em movimento, chegaram muito 
perto de conquistá-la. 
 Enquanto o nu masculino sempre foi aceitável na 
escultura, as estátuas femininas evoluíram de totalmente 
vestidas para o nu sensual. 
 

 Discóbulo (Míron) 
 

    O escultor  grego do período arcaico, assim como 
escultor egípcio, apreciava a simetria natural do corpo 
humano. Para deixar clara ao observador essa simetria, o 
artista esculpia  figuras masculinas nuas, eretas, em 
rigorosa posição frontal e com o peso do corpo 
igualmente distribuído sobre as duas pernas. Esse tipo de 
estátua é chamado KOUROS, palavra grega que significa  
homem jovem. 
 
        ARQUITETURA PARA OS DEUSES 

A arquitetura grega era ligada basicamente aos 
templos, construídos com pedras sobre plataformas de 
dois ou três degraus com muitas colunas para garantir a 
sustentação do teto. O espaço interno era pequeno, 
destinado às imagens de deuses e sacerdotes. Os cultos 
eram realizados na parte externa. 

As colunas que sustentavam os templos eram 
formadas por três partes: base, fuste e capitel, e 
apresentavam diferentes formas, caracterizando três 
estilos gregos: dórico, jônico e coríntio: 

 Coluna dórica: é a mais comum. Caracteriza-se pela 
coluna apoiada diretamente sobre a plataforma do templo. 
Seu capitel é sóbrio e ausente de enfeites; 

 Coluna jônica: Seu fuste é menos volumoso e seu 
capitel possui volutas laterais; 

 Coluna coríntia: É basicamente igual à jônica. 
Apresenta mais ornamentos em seu capitel, corno folhas 
de acanto. 

Vaso com pintura estilo figura 
vermelha e fundo preto 
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                            capitel 
 
                            fuste  
 
                            base 
      Dórica                               JÔNICA 

 
 
                               Coríntia 

 
 
                        
         Os templos também possuíam frisos e frontões, 
que eram ricamente decorados. Os gregos tratavam os 
monumentos como grandes esculturas, construídas com 
as mesmas normas de simetria e proporções ideais. 

                                              frontão 
 
 
                                                            friso 
 
 
 
       Opistódomo (fundo) 
                                  Naos (recinto  onde  fica- 
                                            vam   as   imagens 
                                            da dividade) 

 
 

 
    Teatro de Epidauro 55 degraus dividido em  duas 
ordens. Chegava a  acomodar cerca de 14.000 
espectadores tornou-se famoso  por sua acústica  
perfeita. 
 
1.4 – Arte Romana 
                FOI ASSIM...  
                   O processo de desenvolvimento da arte 
romana iniciou-se no século II a.C. e expandiu-se pelos 
territórios do Mediterrâneo, Norte da Europa e Ásia. 

                   Ao conquistar a Grécia, Roma absorveu a 
herança cultural grega e etrusca. Dessa maneira, 
podemos dizer que tudo o que se produzia em Roma ou 
era copiado ou “importado” da Grécia. 
            A população da cidade de Roma era muito grande 
e, conseqüentemente, havia a necessidade de se 
construir prédios públicos de grandes proporções para 
abrigar o maior número de pessoas. Desse modo, o                                                                    
romanos, que admiravam as colunas gregas (que serviam 
de sustentação para a cobertura), desenvolveram uma 
forma de construção em que as colunas passam a ser 
apenas decorativas. Utilizaram o arco e a abóbada, 
recursos arquitetônicos desconhecidos pelos gregos e 
egípcios, mas transmitidos aos romanos pelos etruscos. A 
utilização de arcos e abóbadas proporcionou às 
construções amplos espaços internos. 

          
 
    Abóbada de               Abóbada de              Arco 
     Nervura                         Aresta 
 

                    
Aqueduto Pont du Gard              
 

 

       A arte romana veio a ser a pedra fundamental da arte 
de todos os períodos anteriores. Dando uma reviravolta 
em sua arte, os romanos, fundadores do maior império de 
todos os tempos, acrescentaram talentos gerenciais: 
organização e eficiência menos idealizada e intelectual 
que a arte clássica grega; é mais secular e funcional. 
Enquanto os gregos brilhavam na inovação, o forte 
romano era a administração. Por onde quer que 
marchassem seus generais, traziam a influência 
civilizadora da lei e os benefícios práticos de estradas, 
instalações sanitárias e aquedutos. 

 
                    ARQUITETURA 

Os construtores romanos não só desenvolveram o 
arco e a abóbada, como foram pioneiros no uso do 
concreto. O material utilizado era geralmente uma massa 
obtida da mistura de cinza vulcânica, água e cal 
(semelhante ao atual concreto). Essas inovações 
provaram ser revolucionarias e permitiram, pela primeira 
vez, cobrir enormes espaços fechados sem a 
necessidade de suportes internos, sendo utilizadas ao 
longo dos séculos, sobretudo em edifícios públicos, 
igrejas e catedrais. Como exemplo de arquitetura romana, 
podemos citar o Coliseu e o Panteão. No coliseu, 
aconteciam jogos e batalhas entre gladiadores.  

 
 

  

 

 

Pronau: entrada 

     Vista interna da 
abóbada do Panteão 
romano 
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                                     Coliseu 

            
        ESCULTURA 

          Os romanos eram grandes admiradores da arte 
grega, mas por temperamento, eram muito diferentes dos  
gregos. Por serem realistas e práticos, suas esculturas 
são uma representação fiel das pessoas e não de um 
ideal de beleza humana, como fizeram os gregos.  Ou 
seja, em lugar de mostrar a beleza       ideal, como os 
gregos, eles retrataram a realidade, feia ou bonita. 
Retratavam os imperadores e os homens da sociedade. 
Mais realista que idealista, a estatuária romana teve seu 
maior êxito nos retratos. Na escultura de relevos, com que 
decoravam seus arcos triunfais os romanos superaram 
em muito os gregos. Eles retratavam as pessoas com 
muita fidelidade (mostrando sempre os seus sentimentos). 
A produção em serie de bustos, semelhantes a deuses, 
de imperadores, políticos e lideres militares, dispostos nos 
prédios públicos de toda a Europa, era uma forma de 
reafirmar uma presença política a milhares de quilômetros 
de Roma. Outra corrente importante da escultura romana 
foi o relevo narrativo. Painéis de figuras esculpidas 
representando feitos militares decoravam arcos de triunfo, 
sob os quais desfilavam os exércitos vitoriosos 
conduzindo longas filas de prisioneiros acorrentados. A 
coluna Trajano é o mais ambicioso desses monumentos. 
Mostra um relevo envolvendo a coluna em mais de 
duzentos metros de espiral ininterrupta, comemorando 
massacres em mais de 150 cenas. 

       

         
             Escultura                    Coluna de Trajano 
 
                      PINTURA 

A arte romana também se fez presente na 
decoração. Em Pompéia, veremos o luxo das casas com 
suas paredes decoradas, mosaicos diversos e utensílios 
domésticos. 
            O Mosaico foi muito utilizado na decoração dos 
muros e pisos da arquitetura em geral. A maior parte das 
pinturas romanas que conhecemos hoje provém das 
cidades de Pompéia e Herculano,que foram soterradas 
pela erupção do Vesúvio em 79 a.C. Os estudiosos da 
pintura existente em Pompéia classificam a decoração 
das paredes internas dos edifícios em vários estilos: 

 Primeiro estilo: recobrir as paredes de urna sala com 
uma camada de gesso pintado; que dava impressão de 
placas de mármore. 

                   
   

 Segundo estilo: Os artistas começaram então a pintar 
painéis que criavam a ilusão de janelas abertas por onde 
eram vistas paisagens com animais, aves e pessoas, 
formando um grande mural. 

                   
 

 Terceiro estilo: representações fiéis da realidade e 
valorizou a delicadeza dos pequenos detalhes. 

 Quarto estilo: um painel de fundo vermelho, tendo ao 
centro uma pintura, geralmente cópia de obra grega, 
imitando um cenário teatral. 
 

                 
 
 
             AGORA É COM VOCÊ!!! 
                      ATIVIDADES 
 
 1ª) O objetivo do homem pré-histórico ao desenhar nas 
paredes das grandes cavernas era: 
a) uma forma de se comunicar com os  deuses da pré-
história; 
b) sua religião formal para obtenção das  bênçãos divinas; 
c) prender sua alma para usá-Ia como  alimento diário e 
em rituais de   fertilidade; 
d) aprisionar a alma do animal para  torná-Io vulnerável e 
fácil de ser  capturado; 
e) prender seu espírito para utilizar rituais  de fertilidade.  
 
2ª) Em relação as primeiras formas de arquitetura e as 
descobertas junto ao fogo feitas pelo homem do Neolítico, 
nessa ordem, foram: 
a) menir e dorme/ cerâmica e metalurgia; 
b) menir e acordas/ olaria e fundição; 
c)menir e dólmen/ cerâmica e metalurgia; 
d)menus e dolmen/ cerâmica e metalurgia; 
e) menir e dolmen / olaria e metalurgia. 
 
3ª) As pinturas feitas nas paredes das cavernas são 
também conhecidas como pintura rupestre que quer dizer: 
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a) Gravado ou uma boa caçada; 
b) Uma boa caçada ou traçado na rocha; 
c) gravado ou traçado na rocha;  
d) Traçado na rocha ou grafismo; 
e) Gratismo ou gravado na rocha. 
 
4ª) As colunas que sustentavam os templos gregos eram 
formadas por três partes e apresentavam diferentes 
formas, caracterizando três estilos gregos. Temos então, 
respectivamente: 
a) dórico, jônico e coríntio/base, fuste e  flamengo;  
b) base, troste e capitel/ dórico, jânico e coríntio; 
c) quartel, forte e capitól/dárico, jônico e coríntio; 
d) base, fuste e capitel/ dórico, jônico e coríntio; 
e) base, fortes e capitel/ dórico, jônico e remo. 
 
5ª) A pintura em vasos contava histórias gregas ou 
narrava eventos contemporâneos, como a guerra e as 
festas. O Período Arcaico tardio foi a época áurea da 
pintura em cerâmica que se destaca em: 
a) figura preta e figura vermelha; 
b) figura laranja e figura vermelha; 
c) figura marrom e figura vermelha; 
d) figura clara e figura vermelha  
e) figura roxa e figura vermelha; 

 
6ª) Na estatuaria romana, a característica dá-se pela: 
a) representação idealizada e bela das pessoas; 
b) representação fiel da realidade e das pessoas; 
c) representação detalhada das imagens e seres; 
d) representação de motivos tribais com precisão; 
e) representação distorcida da realidade observada.  
 
7ª) Fazem parte das inovações romanas:  
a) arco, flecha, cimento e colunas dóricas; 
b) arco, abóbora, cimento e colunas decorativas;  
c) arco, abóbada, concreto e colunas jônicas;  
d) arco, abóbada, concreto e colunas decorativas; 
e) arco, abóbora, concreto e colunas decorativas.  
 
8ª) Em qual período da pré-história os homens 
da caverna aprendem a cultivar a terra e a criar 
animais instalando-se em lugares fixos: 
a) período do paleolítico 
b) período da pedra lascada 
c) período do neolítico 
d) período arcaico 
e) período dos metais 
 
9ª) Uma coluna é dividida em três partes, nota- 
mos  a  diferença  de  uma  coluna para a outra 
através de seu(ua): 
a) capitel 
b) fuste 
c) kouro 
d) base 
e) fídia 
 

 

10ª)        
           IMAGEM 1          IMAGEM 2 
Em relação às imagens 1 e 2, elas demonstram 
ser arquitetura do período neolítico chamada: 
a) imagem 1(MENI) e imagem 2 (JÔNICA) 
b) imagem 1(FUSTE) e imagem 2 (DÓLMI) 
c) imagem 1(MENIR) e imagem 2 (DÓLMEN) 
d) imagem 1(DÓLMEN) e imagem 2(ARRANJO 
CIRCULAR DAS PEDRAS) 
e) todas as alternativas estão incorretas 
 
11ª) Essa  técnica  consistia  em  modelar a imagem  em  
cera e cobri-lá com argila. Após a secagem, a cerâmica 
era aquecida no fogo e, dessa forma, a cera escorria, 
deixando oco o interior do objeto. Em seguida, derretia-se  
o  ferro e colocava-o na fôrma de cerâmica. Essa técnica 
é chamada de: 
a) técnica da cera positiva 
b) técnica da cera perdida  
c) técnica da cera negativa 
d) técnica da cera mista 
e) técnica da cera do ferro derretido 
 
                                       

                  
 

12ª) A coluna acima é o mais ambicioso desses 
monumentos realizados pelos romanos.  Mostra um 
relevo envolvendo a coluna  em   mais de duzentos 
metros de espiral interrupta,   comemorando massacres 
em mais de 150 cenas. Essa coluna é chamada de: 
a) coluna de trapano 
b) coluna de japano 
c) coluna de trajano 
d) coluna de pano 
e) coluna de trapa 
 
13ª) Visualizando a planta abaixo de um templo grego. 

                       
 Responda: O templo grego se divide em três recinto que 
é a entrada, a outra é onde  ficavam as imagens e por 
último a saída.   Como se chama por ordem: 
a) pronau / naos e opistódomo 
b) opistódomo / naos e pronau 
c) naos / pronau e opistodomo 
d) naus / nal e opistódomo 
e) nal / opistódumu e naus 
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14ª) Como se chama o recurso arquitetônicos 
desconhecidos pelos gregos  e  egípcios, mas 
transmitidos aos romanos pelos etruscos: 
a) arco e abóbora 
b) abóbora e arcu 
c) habóbada e arco 
d) arco e abóbada 
e) bóbada e arcco 
 
15ª) “O homem é a medida  de todas as coisas”. A 
filosofia grega se resumia  nas palavras de: 
a) Pitágoras 
b) Platão 
c) Sócrates 
d) Protágoras 
e) Dionísio 
 
16ª) Representações fiéis da realidade e valorizou a 
delicadeza dos pequenos detalhes. Esse estilo se 
enquadra na pintura romana no: 
a) 1ª estilo 
b) 2ª estilo 
c) 3ª estilo 
d) 4ª estilo 
e) 5ª estilo 
 
17ª) A religiosidade é uma característica muito relevante 
no estudo da arte na pré-história. Que item atesta esta 
realidade e justifica a arte rupestre? 
a) As  pinturas serviam de decoração das cavernas para 
os deuses. 
b) Os homens cultuavam seus deuses a todo  o    
momento em suas pinturas. 
c) Era parte de um processo  de magia para interferir  na 
captura de animais. 
d) Havia  a intenção imediata do artista em criar  uma arte 
decorativa e religiosa. 
e) Havia  uma  intenção  do artista em criar uma   técnica 
no período neolítico em desenhar nas paredes das 
cavernas chamada de naturalismo. 
                       
18ª) A técnica de pintura utilizada pelos romanos recebia 
seu nome em relação ao processo que era usado na sua 
composição. Que técnica era esta? 
a) Pintura a Óleo 
b) Técnica em gesso 
c) Encáustica 
d) Afresco 
e) Técnica do ocre 
 
19ª) Na idade do Paleolítico as cenas que retratavam o 
animal observado, em tamanho natural e fielmente como 
eram na natureza, deram origem ao estilo denominado: 
a) Naturalismo 
b) Geometrizante  
c) Simplificador   
d) Pintura rupestre 
e) Pintura em negativo 
 
20ª) Nas cavernas  foram encontradas, também, peças 
em osso, madeira, pedra e barro. Algumas  delas eram 

esculturas, nas quais predominavam imagens femininas, 
com ventre largo e cabeça grudada ao corpo. Tal 
representação era provavelmente uma forma de divinizar  
o poder da fertilidade e da concepção, exclusivo das 
mulheres. Existe a hipótese, também, de que essas 
estatuetas seriam uma forma de amuleto de boa sorte. É 
desse período  a: 
a) Vênus de Willenporf 
b) Vênus de Willentorf 
c) Vênus de Willenborf 
d) Vênus de Willenfford 
e) Vênus de Willendorf 
 
21ª)  Os  desenhos  feito  nas paredes das cavernas  
durante  o  período  da    Pedra Polida  ou Neolítico 
chama-se: 
a) Simplificador ou geometrizante 
b) Naturalismo 
c) Pintura rupestre 
d) Pictórico 
e) Geometrizante ou Semplificador 
 
22ª) A Idade dos Metais, que compreende o: 
a) Período do Cobre, Chumbo e Estanho 
b) Período do Bronze, Chumbo e Níquel 
c) Período do Níquel, Chumbo e Ferro 
d) Período do Ferro, Níquel e Estanho 
e) Período do Cobre, Bronze e Ferro 
 
 
1.5- Arte Gótica 
             Inicialmente, o estilo gótico era aplicado 
exclusivamente  na  construção de edifícios religiosos. As 
características mais importantes desse  estilo  são  os  
arcos visíveis da estrutura da abóbada; os pilares que 
sustentam a construção no lugar de grossas paredes; e 
as delicadas colunas, com representação de reis e 
rainhas, que ladeiam cada porta.   A inclusão de 
ornamentos, vitrais  e  esculturas  enriqueceu  ainda  mais 
as construções de estilo gótico. 
             A  arte  gótica  era  inteiramente voltada para 
Deus (teocentrismo). 

 

           
           Igreja gótica                       Rosácea 
 
        A arquitetura gótica no século XII  
             No  século  XVI,  essa  nova arquitetura foi 
chamada desdenhosamente de gótica pelos estudiosos,  
que  a  consideravam  de uma aparência  tão  bárbara  
que  poderia ter sido criada pelos godos, povo que invadiu 
o Império Romano  e destruiu muitas obras da antiga 
civilização romana.   Mais tarde, o nome gótico perdeu 
seu caráter depreciativo e ficou definitivamente ligado à 
arquitetura dos arcos ogivais. 
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              A  nova  maneira de construir apareceu pela  
primeira  vez  na  França,  na edificação da abadia Saint-
Denis, por volta 1.140. 
             A  primeira diferença que notamos entre uma  
igreja  gótica e uma românica é a fachada. Enquanto,  de  
modo  geral,  a  igreja   românica apresenta  um  único  
portal,  a igreja gótica tem três portais que dão acesso às 
três naves  do interior da igreja:  a  nave central e as duas 
naves laterais.   
              Na  fachada  da  abadia de Saint-Denis, os 
portais laterais eram continuados por altas torres. O portal 
central tem, acima dos frisos, que emolduram   o  
tímpano, uma grande janela, acima  da  qual  há  uma  
outra  redonda, chamada rosácea. A rosácea é um 
elemento arquitetônico muito  característico do estilo 
gótico e está presente  em  quase todas as igrejas 
construídas entre os séculos XII e XIV.   
 

                 
 
                 Enquanto,  a  característica mais importante da 
arquitetura gótica, é a abóbada de nervuras: ela difere 
muito da abóbada de aresta da arquitetura  românica,  
porque deixa visíveis os arcos que formam sua estrutura. 
            O que permite a construção desse novo tipo  de  
abóbada foi o arco ogival, diferente  do arco pleno do 
estilo românico.  

       
    Nervura              Aresta               Interior da igreja 
 
                    À escultura 
                De  um modo geral, a escultura do período 
gótico estava associada à arquitetura. 
                 Nos  tímpanos  dos  portais,  nos umbrais ou no 
interior das igrejas, os trabalhos   de escultura  
enriqueceram  artisticamente  as construções  e  
documentaram,  na pedra, os aspectos da vida humana 
que as pessoas mais valorizavam na época. 
 

 

                         
                Tímpano de um portal gótico 
                                            
                          A Pintura gótica    
 
                   A pintura gótica desenvolveu-se nos séculos 
XIII, XIV  e  inicio do século XV, quando começou  a  
ganhar  novas  características  que prenunciam o 
Renascimento.  Sua principal particularidade  foi  a 
procura do realismo na representação  dos  seres  que 
compunham as obras pintadas.  
                  No  século  XIII,  o pintor mais importante  é  
Giovanni  Gualteri, conhecido como Cimabue.  O artista 
procura dar algum movimento às figuras dos anjos e 
santos através da  postura dos corpos e do drapeado das 
roupas. Entretanto, ainda não consegue realizar  
plenamente a ilusão da profundidade do espaço. 
 
            Os manuscritos ilustrados  
                    Os manuscritos daquela época 
desenvolveram a técnica da iluminura, que consiste num 
trabalho de ilustração de cabeçalhos, títulos e letras 
maiúsculas iniciais de um texto. 
                    Esses manuscritos eram feitos em várias 
etapas  e  dependiam do trabalho de várias pessoas. 
Primeiro, era necessário curtir de modo  especial  a  pele 
de cordeiros ou vitelas. Essa  pele  curtida  chamava-se  
velino  e   era usado no lugar do papel dos livros atuais. 

         
 
                        1.6 -   RENASCIMENTO 
            O Humanismo e o Renascimento artístico tiveram 
inicio na Itália, por volta de 1300. Isso se explica porque, 
por essa época, as cidades italianas eram os maiores 
centros do comércio europeu. Em cidades como Gênova, 
Florença e Veneza, os ricos banqueiros e comerciantes, 
por simpatizar com as novas idéias, protegiam  escritores 
e pintores renascentistas. Essas idéias valorizavam  os 
prazeres materiais e as coisas boas da vida. 
             Comerciantes, banqueiros, nobres e até mesmo 
papas passaram a sustentar artistas e escritores. Davam 
casa, comida e uma certa quantia em dinheiro. Em troca, 
os artistas produziam obras que iam embelezar as suas 
residências. 
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             Esses financiadores de artistas e protetores da 
arte eram chamados de MECENAS, referência a um 
romano da época de Augusto (século I) que também 
promovia a arte. 
             O que importava era voltar às fontes da cultura 
clássica e fazer “renascer” (daí o nome Renascimento ) o 
esplêndido legado deixado pelos gregos e romanos à 
humanidade.  

              
                 
                      Pintura e Escultura 
       Na pintura e na escultura da Idade Média os temas 
eram na sua quase totalidade, religiosos. Inspirados nos 
temas bíblicos e na tradição católica. A vida dos santos, 
os milagres, o sofrimento, o castigo eram as cenas 
retratadas. Tinham um caráter público, pois as obras 
faziam parte da decoração das igrejas e catedrais. 
 
                             PINTURA  
Principais características: 
Perspectiva: arte de figura, no desenho ou pintura, as 
diversas distâncias e proporções que têm entre si os 
objetos vistos à distancia, segundo os princípios da 
matemática e da geometria; 
Uso do claro-escuro: pintar algumas áreas iluminadas e 
outras com sombra, esse jogo de contrastes reforça a 
sugestão de volume dos corpos;   
Realismo: os artistas do Renascimento não vêem mais o 
homem como simples observador do mundo que 
expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão 
mais grandiosa de próprio Deus. E o mundo é pensado 
como uma realidade a ser compreendida cientificamente, 
e não apenas admirada; 

      
 

Em meados do século XV, com a volta dos papas 
de Avinhão para Roma, esta adquire o seu prestígio. 
Protetores das artes, os papas deixam o palácio de Latrão 
e passam a residir no Vaticano. Ali, grandes escultores se 
revelam; o maior dos quais é Michelângelo, que domina 
toda a escultura italiana do século XVI. Algumas obras: 
Moisés, Davi (4,10m) e Pietá. Outro grande escultor 
desse período foi Andrea Dei Verrochio. Trabalhou em 
ourivesaria e esse fato acabou influenciando sua 
escultura. Obra destacada: Davi (1,26m) em bronze. 
Principais Características: 

 Buscava representar o homem tal como ele é na 
realidade; 

 Proporção da figura mantendo a sua relação com a 
realidade; 

 Profundidade e perspectiva; 

 Estudo do corpo e do caráter humano. 

 Racionalidade; 

 Dignidade do ser humano; 

 Rigor científico; 
O Renascimento Italiano se espalha pela Europa, 

trazendo novos artistas que nacionalizaram  as  idéias  
italianas.   São   eles: Dürer, Hans Holbein, Bosch, 
Bruegel. 
            Na arte do Renascimento, os temas religiosos 
continuaram  predominando, mas as figura ganharam 
humanidade. Ao procurar expressar sentimentos 
tipicamente humanos. A preocupação com a beleza e a  
perfeição levou os artistas a estudarem o corpo humano e 
a natureza para melhor reproduzi-los. 
            Começaram a surgir também quadros que 
retratavam cenas do cotidiano e pessoas. Ricos e nobres 
passaram a decorar suas casas com obras de arte. Dessa 
forma encomendavam  retratos seus, dos filhos, da 
mulher, dos antepassados. A arte, antes pública, exibida 
nas igrejas, tornou-se propriedade particular. 
            Primeiro, porque a cultura greco-romana 
valorizava o homem, vendo nele a beleza. A arte 
renascentista mostra muita semelhança com as arte 
grega no aspecto da valorização da beleza e na 
representação perfeita do corpo humano. Ambas as artes 
valorizavam a natureza e o homem. 
            Segundo, porque os humanistas valorizavam 
muito o uso da razão, uma outra característica da 
sociedade grega e romana. 
                                                                                                                

  
 
                          AROUITETURA                    
 Na arquitetura renascentista a ocupação do 
espaço pelo edifício baseia-se em relações matemáticas  
estabelecidas de tal forma  o observador possa 
compreender a lei  que o organiza, de qualquer ponto em 
que se coloque. 
       “Já não é o edifício que possui o homem, mas este o 
aprendendo a lei simples do espaço, possui o segredo do 
edifício” (Bruno Zevi, Saber Ver a Arquitetura). 
Principais características: 

 Ordens Arquitetônicas; 

 Arcos de Volta-Perfeita; 

 Simplicidade na construção; 
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 A escultura e a pintura se desprendem da arquitetura e 
passam a ser autônomas; 

 Construções; palácios, igrejas, vilas  (casa de descanso 
fora da cidade), fortalezas (funções militares). 

        
 

                 
 
Brunelleschi - é um exemplo de artista completo 
renascentista, pois foi pintor, escultor e arquiteto. Além de 
dominar conhecimentos de matemática, Geometria e de 
ser grande conhecedor da poesia de Dante. Foi como 
construtor, porém, que realizou seus mais importantes 
trabalhos, entre eles a cúpula da catedral de Florença e a 
Capela Pazzi. 
 
              QUATROCENTISTA -1400 
            Mais tarde, por volta de 1400, um  grupo de  
artistas  lançou  conceitos  de arte baseados no  equilíbrio  
das  formas  e do conteúdo. Eram eles  os  arquitetos-
escultores   Brunelleschi    e Ghibert, o escultor Donatello 
e o pintor Mosaccio, cujas obras caracterizaram o início 
do Renascimento. 
             Esses artistas abriram caminho tanto para a 
pintura beato Fra Angélico quanto para a de Piero della 
Francesca e também para a obra arquitetônica de Leon 
Brunelleschi e aperfeiçoou-a, unindo a imponência  dos 
arcos romanos ao gosto  intelectual da arte florentina. 
Dessa maneira,  podemos  observar que, na arquitetura 
quatrocentista, predominaram  as cúpulas, a coluna 
substituiu o pilar gótico e os capitéis  eram  iguais aos do 
Período Clássico: dóricos, jônicos ou coríntios. Essas 
produções  refletiram um estágio mais elaborado  e 
caracterizaram um  ciclo  de grande desenvolvimento 
renascentista. Na segunda  metade de 1400, a cidade de 
Florença tornou-se o centro político, econômico e cultural 
da época e, sob a influência  da família  de Lorenzo de 
Médici, as artes ganharam um impulso maior. 
Floresceram, nessa época o talento de Pollaiolo e de 
Verrochio e a genialidade de  Sandro Botticelli e Leonardo 
da Vinci. 
          Botticelli: Alessandro di Mariano di  Vanni Filipepi 
Botticelli (Florença, 1445 a 1510), com sensibilidade e 
extremo requinte, criou alegorias que representavam as 

divindades da terra, do vento, das florestas, 
personificando as estações do ano e o mundo lendário da 
mitologia grega. Com poesia e originalidade, esse grande 
artista fez inovações  tanto na abordagem da temática 
clássica quanto na reelaboração da técnica, 
aperfeiçoando os efeitos de profundidade, volume e 
movimento, por meio de detalhes bem definidos que 
exaltavam o ideal da beleza.  
 

             
      Botticelli – A Alegoria da Primavera – 1482 
 
     Leonardo da Vinci: (1452 a 1519) Por meio de 
invenções, estudos  sobre anatomia, ótica, astronomia, 
engenharia e inúmeras pinturas, ele imortalizou o nome 
de sua cidade natal e foi considerado símbolo do 
Renascimento e um dos maiores gênios de todos os 
tempos. O mito do homem que criou sapatos para  andar 
sobre a água, que inventou o salva-vidas, o compasso 
parabólico, máquinas capazes de fazer lentes 
telescópicas de seis metros e lentes côncavas, que 
demonstrou a mecânica dos músculos, que mediu a 
distância do Sol à Terra e o tamanho da Lua configurou-
se como o próprio ideal de beleza, perfeição e 
inteligência. Este artista mágico também reinventou o 
sorriso, a beleza, o homem e a mulher, criando a ilusão 
de tridimensionalidade em figuras que expressam, por 
meio do movimento dos corpos, o estado da alma e a 
sutileza dos sentimentos. 
         

   
   Da Vinci- Mona Lisa         Anatomia do Tronco 
          1502 

                     
 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cienciaviva.pt/projectos/inventions2003/marrocos1.jpg&imgrefurl=http://www.cienciaviva.pt/projectos/inventions2003/marrocos1.asp&usg=__ePPIORF-dIGwWcf4S--VrG41x6k=&h=298&w=560&sz=96&hl=pt-BR&start=33&um=1&itbs=1&tbnid=xUki7KNieZI8VM:&tbnh=71&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3DRENASCIMENTO%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/historia/imagens/renascimento_bramate.jpg&imgrefurl=http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/historia/historia_da_arte/renascimento_cultural/hist_arte_1_renascimento_cultural&usg=__ny6lgO-jl4mhEuUSL3RYVKOKmDc=&h=566&w=495&sz=89&hl=pt-BR&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=LaPNWhXizVY5TM:&tbnh=134&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3DRENASCIMENTO%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.muqueca.blog.br/imgPost/renascimento_escola_atenas.jpg&imgrefurl=http://www.muqueca.blog.br/comentarios/comentarios.php%3Fid%3D17&usg=__-pE6xLU_sbz9u6b5Ix-7gm_x7TQ=&h=273&w=500&sz=56&hl=pt-BR&start=20&um=1&itbs=1&tbnid=dVEnW1uKozSrtM:&tbnh=71&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DRENASCIMENTO%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://geometricasnet.files.wordpress.com/2009/06/botticeli.jpg&imgrefurl=http://geometricasnet.wordpress.com/2009/06/&usg=__a89vs7SgXGbdkUfQ81HBm-5HJLE=&h=2084&w=3200&sz=842&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=TFmpzZAHCHh86M:&tbnh=98&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Da%2Balegoria%2Bda%2Bprimavera%2Bbotticelli%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Mona_Lisa.jpeg/250px-Mona_Lisa.jpeg&imgrefurl=http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci&usg=__3OWnHAGrmugLLcUEcykS-budoaE=&h=389&w=250&sz=23&hl=pt-BR&start=89&um=1&itbs=1&tbnid=ps1X0vtKHE4XGM:&tbnh=123&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3DMASACCIO%2B-%2BADORA%25C3%2587%25C3%2583O%2BDOS%2BMAGOS%26start%3D84%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Mona_Lisa.jpeg/250px-Mona_Lisa.jpeg&imgrefurl=http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci&usg=__3OWnHAGrmugLLcUEcykS-budoaE=&h=389&w=250&sz=23&hl=pt-BR&start=89&um=1&itbs=1&tbnid=ps1X0vtKHE4XGM:&tbnh=123&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3DMASACCIO%2B-%2BADORA%25C3%2587%25C3%2583O%2BDOS%2BMAGOS%26start%3D84%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
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     Máquina Voadora              Máquina Escavadora 
 
                     QUINHENTISMO - 1500         
           Em 1500,  o  amadurecimento  renascentista, 
iniciado em Florença, floresceu em  Roma, com o 
papado. Esse período foi denominado Quinhentismo. A 
produção cultural desse momento atingiu níveis jamais 
pensados, representados por Leonardo da Vinci, 
Michelangelo e Rafael. 
           Na pintura, podemos observar a extrema beleza do 
claro-escuros, a fidelidade anatômica e a requintada 
elaboração na forma de vestir os personagens de outras 

épocas com roupas contemporâneas. 

                 
       Rafael – Pequena Madona de Cowper – 1505 
 
              A pintura renascentista adquiriu características 
próprias em cada  um desses países e até mesmo na 
própria Itália. Em Veneza, por exemplo, devido às 
influências recebidas do Oriente, os personagens foram 
retratados com trajes suntuosos, cores vibrantes e 
diversificadas, o que conferiu à pintura veneziana um 
caráter exótico. Destacaram-se, nesse momento, os 
artistas Ticiano, Tintoretto e Giorgione. 
           Na arquitetura, houve o predomínio das linhas 
horizontais sobre as verticais e sobre portas e janelas; 
surgiram frontões triangulares, acentuando os efeitos de 
massa e monumentalidade. 
                                              

   

 
             Podemos relacionar o fim do Renascimento à 
sua transição ou ao surgimeto do Barroco. O contexto 
desse momento originou a volta à religiosidade na arte e 
ao surgimento do conflito: céu e terra, matéria e espírito. 
A nova estética buscou, nas linhas retorcidas, expressar 
as angústias terrenas em busca de Deus. Michelangelo foi 
um dos artistas considerados antecessores desse novo 
estilo. Em sua obra O Juízo Final, ele já apontava para o 
surgimento de uma nova estética. Esse momento de 
transição caracterizou, de certa forma, o fim do 
Renascimento. 
               

                 
           Michelangelo – O Juízo Final – 1536-41 
 
                 1.7 – Barroco 
 
                      ESTILO BARROCO (EUROPEU) 
         Cronologia: Estilo internacional que se desenvolveu 
nas artes européias. O surgimento da arte barroca se deu 
no séc. XVII na Itália, depois se propagou para outros 
países europeus (Holanda, Espanha, Bélgica, Portugal, 
etc) e continente americano (através dos colonizadores 
portugueses e espanhóis), onde se manifestou de forma 
distinta em cada  país, mas manteve suas características. 
          Origem: São diversas as teorias acerca disso, 
sendo que a mais aceita é a que a mesma originou-se da 
palavra espanhola “BARRUECO” utilizada para designar 
pérola de formato irregular. 
          Causas: Esse estilo deve-se a uma série de 
mudanças econômicas, sociais e principalmente 
religiosas. Surge como uma reação ao Renascimento, 
com seu humanismo, e à Reforma Protestante, quando a 
Igreja Católica teve seu poder enfraquecido. O Império 
Cristão começou a enfraquecer em diversas regiões. Com 
a finalidade de manter a unidade, conquistar o espaço 
perdido, prestígio, poder e resistir à reforma protestante, a 
Igreja Católica criou a Contra-Reforma, estabelecendo a 
Companhia de Jesus, ordem religiosa formada pelos 
jesuítas que tinha como objetivos difundir a fé católica 
entre os povos não-cristãos e edificar igrejas. É na 
construção e decoração dessas igrejas que nasce a arte 
barroca (arte sacra). A arte foi usada para cativar a alma 
dos fiéis.    

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Raphael_-_The_small_Cowper_Madonna.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphael_-_The_small_Cowper_Madonna.jpg&usg=__ma13UUgSdPxM81-cuXZZx_fNhsQ=&h=1069&w=803&sz=125&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=Imc4KgvT6g76kM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dpequena%2Bmadona%2Bde%2Bcowper%2B-%2Brafael%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://files.nireblog.com/blogs1/aimagemdapaisagem/files/229ipnc_sl20-20m.jpg&imgrefurl=http://aimagemdapaisagem.nireblog.com/post/2009/01/17/229-marmores-coloridos&usg=__V8cOGqZJnBGJ6_HCDgPda0f-2YU=&h=502&w=352&sz=68&hl=pt-BR&start=37&um=1&itbs=1&tbnid=8Pqa-BeGwM68SM:&tbnh=130&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dobras%2Brenascimento%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://img246.imageshack.us/img246/6192/pierodellafrancescaflag.jpg&imgrefurl=http://notasurbanas.blogsome.com/2009/09/&usg=__d3i3fJDFIv9tSlPx01ss5vjir28=&h=448&w=640&sz=123&hl=pt-BR&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=xQ_jr1iunhDhHM:&tbnh=96&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dobra%2BRENASCIMENTO%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_70xtCn3RYdw/Si3VSvTan6I/AAAAAAAAAIU/VsQlACo17cU/s400/Michelangelo%2Bjuizo%2Bfinal.jpg&imgrefurl=http://arteiranet.blogspot.com/2009/06/o-juizo-final-michelangelo-buonarroti.html&h=400&w=336&sz=57&tbnid=xZ16Cj_B23ZaIM:&tbnh=245&tbnw=206&prev=/images%3Fq%3Do%2Bjuizo%2Bfinal%2Bmichelangelo&hl=pt-BR&usg=__rJmGDad458fXlQx4K3AcTAUWYxw=&ei=CV_US43eN4yHuAfpu9CHDg&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAYQ9QEwAA
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                Características Plásticas da Arte Barroca 
 
           Pintura: Em técnicas de óleo sobre tela e madeira, 
composição em diagonal; desequilíbrio; desarmonia; 
emocionalismo e sentimento; violentos contrastes de 
claro-escuro num jogo de luz e sombra; exacerbação na 
expressão do sentimento; uso das cores primárias 
(amarelo,vermelho,azul); a forma parece estar sempre em 
movimento; retrata tema religioso; predomínio de linhas 

curvas; cheias de símbolo e imaginação representando os 
dogmas da fé. 

   
 

         Esculturas: Uso da figuras  humanas, isoladas ou 
em grupo; expressão de emoções violentas nas atitudes, 
nos gestos e nos rostos, dramaticidade; planejamento 
ondulante;  efeitos de luz e sombra  para maior vigor 
plástico dos volumes  e exasperação dos sentimentos; 
linhas curvas; excesso de dobras nas vestes; utilização do 
dourado; feitasa em madeira, marfim, terracota, barro 
cozido e policromado. 

    
 

       Arquitetura: Como se tudo estivesse livre e sem 
movimento; presença de curvas e contracurvas nos 
volumes; frontões encurvados; variedades de formas 
(conchas espirais, linhas harmônicas) retábulos 
agigantados, a nave é como um grande palco ricamente 
decorada; frontispícios solenes. 
       A arte barroca é rica em decoração e ornatos, 
pinturas cheias de símbolos e imaginação representando 
os dogmas da fé, o triângulo com um olho no centro 
significa onipotência: os meninos a proteção dos justos; 
as conchas o batismo; as cores (seu simbolismo vem do 
Romano), vermelho o amor e caridade; o verde a 
penitência e o sacrifício; o verde com vermelho as almas 
do purgatório; o amarelo o instinto, o ouro e a realeza; o 
negro a morte. 
 

Artistas que se destacaram 
        Caravaggio: (Itália – 1573-1610): Aperfeiçoou o 
estilo claro-escuro, tornando mais forte o realismo. 

Explorou a imagem do homem do povo em seus temas 
religiosos. 

  
 

        Velázquez: (Espanha – 1599-1660): Com 
desenvoltura e técnica apurada, retratou fielmente 
interiores, trajes, textura e pessoas com realismo e 
naturalismo. Grande observador, ele revelou, em suas 
obras, o perfil psicológico, expressando a dignidade da 
nobreza e do povo. 

   
 

        Rembrandt: (Holanda – 1606-1669): Começou pela 
linha realista  de Caravaggio e mais tarde cristalizou seu 
estilo pessoal de profundo claro-escuro, sentimento de 
solidão e religiosidade com pinceladas abertas. 

   
 

     Rubens: (Bélgica- 1577-1640): Renovou o estilo ao 
elaborar obras com luzes e cores exuberantes, com 
movimento e composições em diagonal, tornando-as mais 
dinâmicas. 

     
 

6 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://fotos.sapo.pt/FRr9wvNU9EZvUqfC0Euz/&imgrefurl=http://dottoratoamilano.blogs.sapo.pt/55590.html&usg=__piyksmMY6x3qiDZqstAYta_WeO8=&h=934&w=1132&sz=124&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=beezfFelewnzNM:&tbnh=124&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bcaravaggio%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_vjNGM8ys2gY/RnREvCwaDVI/AAAAAAAAAGQ/-foXyfF92xs/s400/D-velazquez50.jpg&imgrefurl=http://casadepalavras.blogspot.com/2007_06_01_archive.html&usg=__-Tx5Z8Uh51PByg6xNrSTr84moDg=&h=279&w=400&sz=27&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=iERHifBgZYZbKM:&tbnh=86&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bvelazquez%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www2.carmensalles.com.br/novo_site2/museu/barroco/barroco_texto_2_arquivos/image016.jpg&imgrefurl=http://www2.carmensalles.com.br/novo_site2/museu/barroco/barroco_texto_2.htm&usg=__iMZNX9Sw-DMURnbXOYGf0C52QoQ=&h=316&w=383&sz=29&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=zFD_-NYETw2roM:&tbnh=101&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bmanuel%2Bda%2Bcosta%2Bataide%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://peregrinacultural.files.wordpress.com/2009/06/domingos.jpg&imgrefurl=http://peregrinacultural.wordpress.com/2009/06/01/&usg=__pDntpHPSQ68jCrPXPw4kuzTJPfM=&h=1224&w=614&sz=345&hl=pt-BR&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=P-hjmEZoVRRODM:&tbnh=150&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bantonio%2Bfrancisco%2Blisboa%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.blogdosantinha.com/wp-content/uploads/2009/04/narciso-292x350.jpg&imgrefurl=http://www.blogdosantinha.com/uma-torcida-com-opiniao/como-narciso/&usg=__vCiBP90UsYUtnaRg5N3XVaa5U4o=&h=350&w=292&sz=24&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=wqCRvrKkrGhM0M:&tbnh=120&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bcaravaggio%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://fotos.sapo.pt/FRr9wvNU9EZvUqfC0Euz/&imgrefurl=http://dottoratoamilano.blogs.sapo.pt/55590.html&usg=__piyksmMY6x3qiDZqstAYta_WeO8=&h=934&w=1132&sz=124&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=beezfFelewnzNM:&tbnh=124&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bcaravaggio%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_vjNGM8ys2gY/RnREvCwaDVI/AAAAAAAAAGQ/-foXyfF92xs/s400/D-velazquez50.jpg&imgrefurl=http://casadepalavras.blogspot.com/2007_06_01_archive.html&usg=__-Tx5Z8Uh51PByg6xNrSTr84moDg=&h=279&w=400&sz=27&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=iERHifBgZYZbKM:&tbnh=86&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bvelazquez%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_vjNGM8ys2gY/RnREvCwaDVI/AAAAAAAAAGQ/-foXyfF92xs/s400/D-velazquez50.jpg&imgrefurl=http://casadepalavras.blogspot.com/2007_06_01_archive.html&usg=__-Tx5Z8Uh51PByg6xNrSTr84moDg=&h=279&w=400&sz=27&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=iERHifBgZYZbKM:&tbnh=86&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bvelazquez%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://html.rincondelvago.com/000714363.jpg&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/velazquez_1.html&usg=__BS0JdiVZujuowB-atJGb81iPCpY=&h=985&w=865&sz=141&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=7iMhB5x40nKALM:&tbnh=149&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bvelazquez%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.conhecer.blogger.com.br/rembrandt105.jpg&imgrefurl=http://www.conhecer.blogger.com.br/2005_03_20_archive.html&h=698&w=524&sz=16&tbnid=4LWHkGT7rp-sQM:&tbnh=260&tbnw=195&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Brembrandt&hl=pt-BR&usg=__yJhOlv8bLXIeWsWwaNqVmnq7GXU=&ei=Q__jS5u9D82GuAfCl8Rc&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&ved=0CB4Q9QEwAQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.conhecer.blogger.com.br/rembrandt105.jpg&imgrefurl=http://www.conhecer.blogger.com.br/2005_03_20_archive.html&h=698&w=524&sz=16&tbnid=4LWHkGT7rp-sQM:&tbnh=260&tbnw=195&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Brembrandt&hl=pt-BR&usg=__yJhOlv8bLXIeWsWwaNqVmnq7GXU=&ei=Q__jS5u9D82GuAfCl8Rc&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&ved=0CB4Q9QEwAQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.revistadearte.com/wp-content/uploads/2008/09/rembrandt-sanson-cegado-por-los-filisteos-1.jpg&imgrefurl=http://www.revistadearte.com/2008/09/17/rembrand-se-expondra-en-el-museo-del-prado-gracias-al-bbva/&h=373&w=500&sz=78&tbnid=8cPsp-9noCVTJM:&tbnh=97&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Brembrandt&hl=pt-BR&usg=__890OUbgEL5ZZbrWEhG5pGK0t940=&ei=Q__jS5u9D82GuAfCl8Rc&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CCAQ9QEwAA
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/historia/imagens/renascimento_rubens_rapto.jpg&imgrefurl=http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/historia/historia_da_arte/renascimento_cultural/hist_arte_2_renascimento_pintura&h=449&w=420&sz=78&tbnid=TQvf6upVxeO8VM:&tbnh=233&tbnw=218&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Brubens&hl=pt-BR&usg=__8swdKnu5i3IbRQTi4Aqp4rKKHYQ=&ei=jP_jS-7HBYWNuAfdvulc&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CB4Q9QEwAA
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://html.rincondelvago.com/files/5/9/9/000495993.png&imgrefurl=http://wagnermarques.blogspot.com/2007_10_01_archive.html&h=413&w=300&sz=192&tbnid=5abDrCY1JGQlWM:&tbnh=125&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Brubens&hl=pt-BR&usg=__sanVjnSWTQCHhC5zm3m71wIN05U=&ei=jP_jS-7HBYWNuAfdvulc&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CCYQ9QEwBA
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      Manuel da Costa Ataíde: (Brasil-1762-1837): 
Imprimiu às pinturas barrocas a identidade brasileira 
presente  no sincretismo e na representação de 
personagens que revelam traços e cores da etnia afro-
brasileira. 

    
 

      Antônio Francisco Lisboa: o Aleijadinho (Brasil- 
1730-1814): Suas obras foram inspiradas nos textos 
bíblicos e retratavam cenas religiosas, personagens, 
como anjos e profetas. 

   
 

A linha é a Expressividade: 

 

a) Introdução: A expressividade e o ritmo da linha são 
uma questão de associação de idéias. Por se tratar de um 
meio de expressão plástica, nem sempre sugerirão as 
mesmas coisas para quem as observa. 

     As linhas traçadas sobre o papel constituem uma 
linguagem plástica de expressão e esta expressividade 
pode ser determinada pela relação com as coisas reais 
que conhecemos. Por exemplo: dizemos que a linha curva 
expressa movimentos curtos por que ela nos faz recordar 
objetos ou coisas que, ao se moverem, nos dão essa 
sensação, como as ondas do mar, uma serpente se 
rastejando pelo chão, uma bola, etc. 
    Vamos ver alguns exemplos: 

 A Linha reta na posição horizontal, tem significado 
de plano, estático. 

    Ela nos dá sensação de amplitude, de espaço, 
convida-nos ao descanso, proporciona quietude e paz. 

 
                                                           
 

 A linha reta na posição vertical, tem significado de 
movimento, de altura, lembra-nos uma árvore, um 
homem em pé. 

 
 
 
 

 A linha reta na posição inclinada, é uma linha em 
fuga. Ela se desloca na posição de seu ângulo. 

Expressa vitalidade, movimento, instabilidade. 

                                                                     
 
 
 

 A linha curva, exprime alegria, animação. O 
sorriso se expressa sempre por uma linha curva 
com as extremidades para cima. 

 
                                              
                                                   
            

              Convexa                                Côncava 
 

 As linhas onduladas, nos dão idéia de movimento, 
ritmo, graça. 

                                                                            

 

 As  linhas quebradas, ou poligonais nos dão a 
idéia de força, agressividade, tensão. 

 

 

 

 As linhas mistas são representadas por um 
conjunto de retas e curvas. Transmitem 
dinamismo e confusão, movimento. 

 

 

 

 
IGREJA , PINTURAS E ESCULTURAS DO BAR 
 

       
O Barroco é um estilo de arte e arquitetura criado 

por Borromini, na Itália. Vem do termo francês barroque 
que significa bizarro, esquisito, extravagante. 
             A intenção do artista era impressionar o 
espectador, envolvendo-o espiritualmente com a obra de 
arte. As pinturas de Michelangelo na cúpula da Capela 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www2.carmensalles.com.br/novo_site2/museu/barroco/barroco_texto_2_arquivos/image016.jpg&imgrefurl=http://www2.carmensalles.com.br/novo_site2/museu/barroco/barroco_texto_2.htm&usg=__iMZNX9Sw-DMURnbXOYGf0C52QoQ=&h=316&w=383&sz=29&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=zFD_-NYETw2roM:&tbnh=101&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bmanuel%2Bda%2Bcosta%2Bataide%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.revista.art.br/site-numero-08/trabalhos/31_arquivos/image004.jpg&imgrefurl=http://www.revista.art.br/site-numero-08/trabalhos/31.htm&usg=__B23jSTGGbiM0KsCiT0wx5Jh1jEo=&h=242&w=239&sz=24&hl=pt-BR&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=_hOIZccFObKJwM:&tbnh=110&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bmanuel%2Bda%2Bcosta%2Bataide%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.misticismo.blogger.com.br/Image11_jpeg.jpg&imgrefurl=http://www.misticismo.blogger.com.br/&usg=__KzlHBdApTWfg5FpuUimq-WiMjJc=&h=479&w=800&sz=29&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=cVLSXeGHM2Vw7M:&tbnh=86&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bantonio%2Bfrancisco%2Blisboa%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.misticismo.blogger.com.br/Image11_jpeg.jpg&imgrefurl=http://www.misticismo.blogger.com.br/&usg=__KzlHBdApTWfg5FpuUimq-WiMjJc=&h=479&w=800&sz=29&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=cVLSXeGHM2Vw7M:&tbnh=86&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bantonio%2Bfrancisco%2Blisboa%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://peregrinacultural.files.wordpress.com/2009/06/domingos.jpg&imgrefurl=http://peregrinacultural.wordpress.com/2009/06/01/&usg=__pDntpHPSQ68jCrPXPw4kuzTJPfM=&h=1224&w=614&sz=345&hl=pt-BR&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=P-hjmEZoVRRODM:&tbnh=150&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2Bde%2Bantonio%2Bfrancisco%2Blisboa%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.mundoeducacao.com.br/upload/conteudo_legenda/8755644fb94c1332a770a6c092d51dc9.jpg&imgrefurl=http://www.mundoeducacao.com.br/literatura/barroco-no-brasil.htm&usg=__X2R7ERVZ6RB_EqHth3e1hupC784=&h=350&w=399&sz=30&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZBKy3-Id89zGDM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbarroco%2Bno%2Bbrasil%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.mundoeducacao.com.br/upload/conteudo_legenda/8755644fb94c1332a770a6c092d51dc9.jpg&imgrefurl=http://www.mundoeducacao.com.br/literatura/barroco-no-brasil.htm&usg=__X2R7ERVZ6RB_EqHth3e1hupC784=&h=350&w=399&sz=30&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZBKy3-Id89zGDM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbarroco%2Bno%2Bbrasil%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://img234.imageshack.us/img234/6564/tetodaigrejaeq7.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D497323%26page%3D2&usg=__E0HijQ-EVps2lNocfLgby7MOZcE=&h=768&w=1024&sz=383&hl=pt-BR&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=A74DYmtI9wydmM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dbarroco%2Bno%2Bbrasil%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
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Sistina são os melhores exemplos.Já o pintor Petrus 
Rubens caracterizava-se por pintar mulheres gordas 
(muito em moda na época). 

BARROCO NO BRASIL 
       

                       
 

                                           

          Os Holandeses foram expulsos do Brasil em 1654. 
Depois disso começou a decadência do comércio do 
açúcar porque os holandeses passaram a cultivar a cana 
nas Antilhas, vendendo o açúcar antilhano aos europeus 
por preço inferior ao brasileiro. 

Com isso o Brasil entrou em crise e os 
portugueses começaram a incentivar a procura do ouro no 
país. Em pouco tempo o Brasil já mandava toneladas de 
ouro da região de Minas Gerais para Portugal. 

A riqueza do ouro transformou a sociedade 
brasileira. As cidades cresceram e enriqueceram, as 
construções foram aprimoradas e houve uma verdadeira 
corrida em busca do ouro. 

Nesse período vieram da Europa arquitetos, 
pintores, escultores e comerciantes interessados nas 
riquezas brasileiras. Esses artistas conviviam com o estilo 
barroco europeu caracterizado por construções 
exuberantes, muito decoradas,pinturas de colorido forte e 
contrastante, com figuras sempre parecendo estar em 
movimento. 

No Brasil, a arquitetura religiosa foi o maior 
expoente de arte barroca. As igrejas eram 
maravilhosamente decoradas com entalhes em madeira 
cobertos de ouro, teto pintado com cenas bíblicas, 
esculturas de santos, altares com anjos, colunas, flores e 
muitos outros elementos decorativos. Veja: 

 
 

 
 

           Contrastando com a riqueza interior das igrejas 
temos a simplicidade das fachadas externas, a arquitetura 
barroca também aparece nas fazendas, sítios, chácaras, 
engenhos e prédios públicos: muitos foram os artistas que 
contribuíram para o engrandecimento do estilo barroco no 
Brasil. Entre eles destacamos Mestre Ataíde e 
Aleijadinho. 

 
1.8 – O Rococó 

De modo geral, a arte que se desenvolveu dentro 
do estilo rococó pode ser caracterizada como requintada, 
aristocrática e convencional. Foi uma arte que se 

preocupou em expressar apenas sentimentos agradáveis 
e que procurou dominar a técnica de uma execução 
perfeita. 

O Rococó teve início na França, no século XVIII, 
difundindo-se a seguir por toda a Europa. Em nosso país, 
foi introduzido pelo colonizador português e sua 
manifestação se deu principalmente no mobiliário, 
conhecido por “estilo Dom João V”. O termo "rococó" 
originou-se da palavra francesa rocaille que, em 
português, por aproximação, significa concha. Esse 
detalhe é significativo na medida em que muitas vezes 
podemos perceber as linhas de uma concha associadas 
aos elementos decorativos desse estilo. 

Para alguns historiadores da arte, o termo rococó 
indica a fase do Barroco compreendida entre 1710 e 
1780, quando os valores decorativistas e ornamentais são 
exaltados tanto pelos artistas quanto pelos apreciadores 
da arte. 

De fato, pode-se ver no Rococó um 
desenvolvimento natural do Barroco. Porém, há entre 
esses dois estilos algumas características bem distintas. 
As cores fortes da pintura barroca, por exemplo, na 
pintura rococó foram substituídas por cores suaves e de 
tom pastel, como o verde-claro e o cor-de-rosa. Além 
disso, o rococó deixa de lado os excessos de linhas 
retorcidas que expressam as emoções humanas e busca 
formas mais leves e delicadas. 
              A arte do Rococó refletia, portanto, os valores de 
uma sociedade fútil que buscava nas obras de arte algo 
que lhe desse prazer e a levasse a esquecer seus 
problemas reais. Os assuntos explorados pelos artistas 
deveriam ser as cenas graciosas, realizadas de tal forma 
que refletissem uma sensualidade sutil, como na tela O 
Balanço do pintor Fragonard. 
 
Arquitetura 
 
           Na arquitetura, o estilo rococó manifestou-se 
principalmente na decoração dos espaços interiores, que 
se revestiram de abundante e delicada ornamentação. As 
salas e os salões têm, de preferência, a forma oval e as 
paredes são cobertas com pinturas de cores claras e 
suaves, espelhos e ornamentos com motivos florais feitos 
com estuque. 
 
A Pintura 

Na pintura, são nítidas as diferenças entre o 
Barroco e o Rococó. Enquanto o Barroco desenvolvia 
temas religiosos em que as atitudes dos personagens 
eram repletas de conotações dramáticas e heróicas, o 
Rococó desenvolvia temas mundanos, ambientados em 
parques e jardins ou em interiores luxuosos. Os 
personagens não  são mais de inspiração popular, e sim 
membros de uma aristocracia ociosa que vive seus 
últimos tempos de fausto antes da Revolução Francesa 
que se aproxima. 

Do ponto de vista técnico também ocorrem 
transformações na pintura. Desaparecem os contrastes 
radicais de claro-escuro e passam a predominar as 
tonalidades claras e luminosas. A técnica do pastel passa 
a ser bastante utilizada, pois ela permite a produção de 

8 
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“certos efeitos de delicadeza e leveza dos tecidos, maciez 
da pele feminina, sedosidade dos cabelos, luzes e 
brilhos”. 
 
A escultura 
             Nessa arte, o estilo rococó substituiu os volumes 
que indicam o vigor e a energia barrocos por linhas 
suaves e   graciosas. A escultura, que se torna intimista, 
geralmente procura retratar as pessoas mais importantes 
da época. São famosas, por exemplo, as esculturas que 
Jean Antoine Houdon fez retratando Vollaire, Diderol, 
Rousseau e outros tantos personagens da história 
francesa e universal. 
 
               AGORA É COM VOCÊ!!! 
                         ATIVIDADES 
  
 1ª) Marque (V) VERDADEIRO ou (F) FALSO: 
a.(    ) Os tons suaves e pastéis,  o  equilíbrio simétrico, a  
         luz diagonal fazem parte  do estilo barroco. 
b(    ) Na representação barroca a figura humana, diver- 
        sas  vezes, aparece  levemente  geometrizada,  re- 
        velando  uma  preocupação naturalista.  
c.(    ) Nas obras barrocas as cenas representadas  envol- 
        vem-se num acentuado contraste  de claro-escuro, o  
        que intensifica a expressão de sentimento. 
d.(    ) O “Juízo Final” pintado por Michelangelo no teto da  
        Capela Sistina, foi  sem  dúvida   alguma,  uma  das    
         primeiras  obras   com  característica barrocas. 
e.(    ) A arte barroca originou-se na Itália e não  tardou a  
        espalhar-se pela Europa e também pela América.  
f.(     ) O Barroco desenvolveu-se igualmente nos diversos  
         países  em que se manifestou, realização raramente  
         conquistada   pelos  outros   movimentos   artísticos   
         existentes, fazendo com que o Barroco se diferencie  
         dos demais  em termos de importância. 
g.(    ) A  arte  barroca  foi  um  dos  meios  de  propagar o        
         Protestantismo e ampliar  sua   influência. 
 
MARQUE UMA ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS 
QUESTÕES A SEGUIR: 
2ª) No século XVI a Igreja Católica  passa por um período  
de decadência, pois surgem movimentos  como o 
Humanismo e a Reforma. Como retomada  de sua 
posição  perante  a sociedade a igreja reagiu com a 
Contra Reforma e passou a decorar seus templos  com 
suntuosidade tal que encantasse os pagãos seja pela 

magnitude  de suas igrejas, seja por suas obras de arte. 

Daí, contratando  artistas, arquitetos e escultores 
produziram  um dos maiores acervos culturais do mundo 
dos quais o Vaticano é seu exemplo mais conhecido. 
Surge então o Barroco, nome originado de um termo 
usado para designar uma pérola mal formada. Quanto à 
arte  do período Barroco assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Na pintura utilizava de uma técnica conhecida  como  
   “chiaro scuro” ou claro e escuro. 
b) A  expressão  dramática  e os gestos amplos não são  
    marcas da escultura barroca.                                                             
c) O dourado é banido da escultura como uma forma  de  
    entrega dos bens materiais. 

d) É na arquitetura barroca que surgem as abóbadas. 
e) É na arquitetura que surgem as colunas dóricas. 
 
3ª) O Rococó foi um movimento diferente dos demais 
movimentos artísticos dos séculos anteriores. Quanto às 
características do Rococó assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) As cores do Rococó são exceção, pois acompanham  
   as tendências de cores do barroco. 
b) As  paredes  e  tetos  da  arquitetura  do rococó eram 
    decorados com temas extremamente pesados. 
c) As  cores  de  tons  azul e rosa são predominantes na  
   pintura. 
d) Elementos de luxo como a porcelana não são  aceitos 
    em interiores considerados sagrados. 
e) Todas as alternativas estão corretas  
 
4ª) Relacione as colunas: 
             
                COLUNA  A 
 

1.   
 

2.  
 

3.  
 

 4.  
 

5.  
 

6 

6 

    COLUNA B 
 
 
 
(    ) Iluminura 
 
 
(    ) Abóbada de aresta 
 
 
(    ) Vitral 
 
 
 
(    ) Tímpano 
 
 
(    ) Manuscritos  

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://padornelo.home.sapo.pt/A%2520Virgem%2520e%2520o%2520menino%2520Livro%2520de%2520Horas%2520de%2520Turim.jpg&imgrefurl=http://iluminura.blogs.sapo.pt/16951.html&usg=__pIUmlSjDAv_smDCyH5qY0_Ma-TE=&h=672&w=1009&sz=610&hl=pt-BR&start=21&um=1&itbs=1&tbnid=jmARuXAK1LI6YM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Diluminura%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
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5ª) É um elemento arquitetônico muito  característico do 
estilo gótico e está presente  em  quase todas as igrejas 
construídas entre os séculos XII e XIV.   
a) Tímpano 
b) Rosácea 
c) Abóbada 
d) Arco 
e) Base 
                                                                    
6ª) A religiosidade é uma característica muito relevante 
no estudo da arte na pré-história. Que item atesta esta 
realidade e justifica a arte rupestre? 
a) As  pinturas serviam de decoração das cavernas para  
   os deuses. 
b) Os homens cultuavam seus deuses a todo o momento   
    em suas pinturas. 
c) Era parte de um processo  de magia para interferir  na  
   captura de animais. 
d) Havia  a intenção imediata do artista em criar  uma arte  
    decorativa e religiosa. 
e)Havia  uma  intenção do artista em criar uma técnica no 
    período neolítico em desenhar nas  paredes das caver- 
    nas chamada de naturalismo. 
 
7ª) A técnica de pintura utilizada pelos romanos recebia 
seu nome em relação ao processo que era usado na sua 
composição. Que técnica era esta? 
a) Pintura a Óleo 
b) Técnica em gesso 
c) Encáustica 
d) Afresco 
e) Técnica do ocre 
 
                 A Arte Barroca desenvolveu-se no século XVII, 
num período muito importante da históriada civilização 
ocidental, pois nele ocorreram mudanças econômicas, 
religiosas e sociais que deram nova feição à Europa da 
Idade Moderna. Essas mudanças tiveram conseqüências 
bastante significativas, pois favoreceram o surgimento dos 
Estados Nacionais e dos governos absolutos,pois 
propunham que cada nação se libertasse da submissão 
ao papa. Diante desse pano de fundo, surgiu a Arte 
Barroca. E assim, de acordo com suas principais 
características, julgue os itens da questão que se segue 
abaixo. 
8ª) - Marque (V) VERDADEIRO ou (F) FALSO: 
a.(   ) O  estilo  barroco  retomou os próprios princípios da     
         arte da antigüidade Greco-romana; e de acordo com  
         essa  nova  tendência,  uma  obra  só  seria perfeita- 
         mente bela na medida  em  que  imitasse  os artistas  
         clássicos gregos. 
b.(   ) Diante  da  Reforma  Protestante  a  Igreja   Católica  
         logo  se   organizou  contra.  E assim a  Arte Barroca  

         serviu para revigorar seus princípios doutrinários. 
c.(   ) Com o vigor barroco, os palácios barrocos se torna- 
        ram  ambientes  de  encantamento,  projetados para  
         impressionar os visitantes com o poder e a glória do  
         rei. 
d.(   ) O ideal humanista,a preocupação com o rigor cientí- 
        fico e a composição equilibrada,   são  as  principais   
        características  da  Arte  Barroca. 
 
9ª)  O inicio do Século XX, trás consigo uma grande gama 
de vertentes artísticas que vão dominar toda a produção 
artística da época. Entre 1904 e1905, na Alemanha, com 
um grupo chamado Die Bruche, que significa A Ponte, 
tem início o movimento Expressionista. Quanto a este 
movimento e suas características julgue os itens 
colocando (V) ou (F): 
a.(   ) A  “sensação  de  luz  e cor, não se importando com  
        os  sentimentos  humanos  e com a problemática  da    
        sociedade  moderna” são  características  marcantes    
        deste movimento. 
b.(   ) É  inegável  que o Expressionismo seja  uma aceita- 
        ção ao que fora o Impressionismo. 
c.(   ) O  Grito, de Van Gogh, é um grande  exemplo deste  
        marcante movimento. 
d.(   ) O Expressionismo procurou expressar  as  emoções 
        humanas e interpretar as  angústias que  caracteriza-  
        ram psicologicamente  o   homem do inicio do século  
        XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10ª) Relacione as colunas: 
 

         COLUNA  A 
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a)    
     
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 

 
 
 
 
 
 

c)        

 

 
   COLUNA B 
 
(     ) Jônica 
 
 
(     ) Coríntia 
 
 
(     ) Dórica  

 



 

 

 



 
 
 

  

 
11ª) Qual a principal característica da pintura Gótica. É 
correto afirmar: 
a) Foi  a  procura  do  Realismo  na  representação   das  
    Igrejas; 
b) Foi a procura do Realismo na representação dos   se- 
    res que compunham as obras pintadas; 
c) Foi a procura do realismo na representação dos arcos 
    ogivais que compunham as obras pintadas;                                                              
d) Foi  a  procura  do  realismo na representação dos ar- 
    cos e da Abadia; 
e) Foi  a procura  do  realismo na representação dos  ar- 
    cos, a Abadia e Abóbada que compunham as    obras  
    pintadas. 
 
12ª) As Características gerais da arte renascentista foram: 
I. Racionalidade; Dignidade do Ser Humano; 
II. Uso da emoção; Teocentrismo; 
III. Reutilização das artes greco-romana. 
IV. Rigor Científico; Ideal Humanista. 
 
Estão corretas: 
a) As alternativas I e II; 
b) As alternativas I, II e III; 
c) As alternativas I, III e IV; 
d) As alternativas lI, III e IV; 
e) As alternativas I, lI, III e IV. 
 
 
13ª) Em relação a escultura renascentista: 
a) Buscava representar o homem tal como ele é na  
    realidade; 
b) Proporção da figura mantendo a sua relação com a  
    realidade; 
c) Estudo do corpo e do caráter humano. 
d) Todas as alternativas estão corretas 
e) Todas as alternativas estão erradas. 
 
14ª) A contribuição para o ideal renascentista se propagar 
deu-se por parte dos Mecenas que: 
a) aumentaram seu entalhe e firmemente lançaram o 
golpe destruidor nos pilares que sustentavam a igreja, 
vindo ela a cair; 
b) adquiriram riquezas e investiram na política; 
c) lutaram firmemente contra a igreja e assumiram o 
poder do vaticano; 
d) investiram em passeatas e revoltas contra a igreja; 
e) protegiam os artistas e empregaram suas riquezas nas 
artes;  
 

 
15ª) Muitos foram os artistas que contribuíram para o 
engrandecimento do estilo Barroco no Brasil. Entre eles  
destacamos: 
a) Mestre Ataíde, Aleijadinho e Andrea Del Verrochio; 
b) Aleijadinho, Mestre Vitalino e Pietá; 
c ) Mestre Vitalino, Aleijadinho, e Tarsila do Amaral; 
 
d) Mestre Ataíde, Aleijadinho e Petrus Rubens; 
e) Petrus Rubens, Mestre Vitalino e Cândido Portinari. 
 
16ª) No Brasil, a arquitetura religiosa foi a maior expoente 
da arte barroca. As igrejas eram maravilhosamente 
decoradas com: 

a) Entalhes em ferro coberto de tinta vermelha, teto 
pintado com cenas bíblicas e esculturas de santos, etc. 
b) Entalhes em madeira cobertos de ouro, pintado com 
cenas de anjos e esculturas de flores, etc. 
c) Entalhes em madeira cobertos de ouro, teto pintado 
com cenas bíblicas, esculturas de santos, etc. 
d) Entalhes em ferro e madeira coberto de ouro, teto 
pintado com cenas de mulheres semi-nuas e esculturas 
de santos, etc. 
e) Entalhes em madeira coberto de argamassa, teto 
pintado com cenas de mulheres, esculturas de arcos. 
 
17ª) A palavra barroco vem do termo francês barroque 
que significa: 
a) Bizarro, esquisito e extravagante; 
b) Cavalo de Pau, esquisito e extravagante; 
c) Religioso, santo e extravagante; 
d) Religioso, anjos e altares; 
e) Bizarro, esquisito e barro. 
 
18ª) Qual era a intenção do artista Barroco. É correto 
afirmar: 
a) Impressionar a sociedade brasileira; 
b) Impressionar os políticos brasileiros; 
c) Impressionar os artistas europeus com novas técnicas; 
d) Impressionar a sociedade e ao mesmo tempo os 
artistas europeus; 
e) Impressionar o expectador, envolvendo-o 
espiritualmente com a obra de arte. 

 
19ª) O termo “Rococó” originou-se da palavra francesa 
que, em português, por  aproximação, significa: 
a) colorido; 
b) concha; 
c) estilo; 
d) brilho; 
e) luxo. 
 
20ª) Essa  técnica  consistia  em  modelar   a imagem em 
cera e cobri-lá  com argila.   Após a secagem,  a cerâmica 
era aquecida no fogo e, dessa forma, a  cera escorria, 
deixando oco  o interior do objeto.  Em seguida, derretia-
se o ferro e colocava-o na fôrma de cerâmica. Essa 
técnica é chamada de: 
a) técnica da cera positiva 
b) técnica da cera perdida  
c) técnica da cera negativa 
d) técnica da cera mista 
e) técnica da cera do ferro derretido 

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              
 
                                                                            
                                                                                                                                                                                   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ARTE CÊNICA 
 
2.1 – Introdução ao Teatro 
     O teatro é o lugar onde um grupo de pessoas assiste a outro 
grupo de pessoas que representam. Os que representam são 
chamados de atores e o local onde desempenham sua função é 
chamado palco. O público ou espectadores são aqueles que   
assistem à representação e a platéia é o local onde ficam 
acomodados. 

Os atores que estão no palco interpretam papéis e 
personagens, ou seja, "representam" ou tornam presentes os 
gestos e ações de outras pessoas, de animais, ou até de 
objetos.  
 

 2.2 – Teatro como uma Arte 
       No teatro é interessante saber  estão presentes as mais 
diversas modalidades artísticas: música, dança, desenho, 
pintura, literatura, escultura, expressão corporal, maquiagem. 
        O teatro e os profissionais que nele atuam (diretor, ator, 
atriz), bem como os elementos que a ele pertencem (cenário, 
figurino, trilha sonora, iluminação), nos oferecem a oportunidade 
de conhecer e confrontar culturas em momentos históricos 
distintos, possibilitando a ampliação dos nossos conhecimentos 
e do nosso repertório artístico. 

Esses elementos, entretanto, só terão significados se 
você souber decodificar as expressões faciais, os gestos, as 
ações, os cenários, o fundo musical, os figurinos. 

     
No teatro, os atores representam ou interpretam papéis 

comunicando as idéias por meio do diálogo entre palco e platéia. 
Papel é o personagem representado pelo ator, e palco ou 
espaço cênico é o local onde os atores trabalham, atuando, 
representando, fazendo-se passar por outra pessoa. 

 

2.3 -  Teatro Grego 
           O teatro nasceu, mais ou menos, no século VI a.C na 
velha Grécia.  
            A consolidação do teatro, enquanto espetáculo, na 
Grécia antiga deu-se em função das manifestações em 
homenagem ao deus do vinho, Dionísio. A cada nova safra de 
uva, era realizada uma festa em agradecimento ao deus, através 
de procissões. 

Com o passar do tempo, essas procissões, que eram 
conhecidas como "Ditirambos", foram ficando cada vez mais 
elaboradas, e surgiram os “diretores de coro” (os organizadores 
das procissões). 

Nas procissões, os participantes se embriagavam, 
cantavam, dançavam e apresentavam diversas cenas das 
peripécias de Dionísio. Em procissões urbanas, se reuniam 
aproximadamente vinte mil pessoas, enquanto que em 
procissões de localidades rurais (procissões campestres), as 
festas eram menores. 
            O primeiro diretor de coro foi Téspis, que foi convidado 
pelo tirano Préstato para dirigir a procissão de Atenas. Téspis 
desenvolveu o uso de máscaras para representar, pois, em 
razão do grande número de participantes, era impossível todos 
escutarem os relatos, porém podiam visualizar o sentimento da 
cena pelas máscaras. 
 

         
 

            
 

O "Coro" era composto pelos narradores da história, 
que através de representação, canções e dancas, relatavam as 
histórias do personagem. Ele era o intermediário entre o ator e a 
platéia, e trazia os pensamentos e sentimentos à tona, além de 
trazer também a conclusão da peça. Também podia haver o 
“Corifeu”,  que era um representante do coro que se comunicava 
com a platéia.  
        Em uma dessas procissões, Téspis inovou ao subir em 
um "tablado" (Thymele - altar), para responder ao coro, e assim, 
tornou-se o primeiro respondedor de coro (hypócrites). Em razão 
disso, surgiram os diálogos e Téspis tornou-se- o primeiro ator 
grego. 

O teatro da tragédia passou para a comédia que foram 
os gêneros básicos do Teatro Grego.   Viveu a proibição da 
Igreja no início    da    Era  Cristã,   e      se              tornou 
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mambembe, sendo apresentado em praças e feiras por 
saltimbancos. Depois a Igreja passou a dedicar maior atenção 

ao teatro e surgiram peças  de caráter litúrgico, marcando o 
período do teatro sagrado ou teatro de mistérios, ou farsa.  

        Com a Renascença foi eletizado, pois só era apresentado 
em palácios, para um pequeno público, constituído por 
elementos da nobreza. Nessa época, surgiu a preocupação com 
os cenários e grandes mestres da pintura foram convidados para 
confeccioná-los. 

         
     2.4 – Montagem de uma peça teatral 
        O sucesso de uma peça teatral depende do trabalho 
conjunto de várias pessoas, começando pelo diretor e 

terminando pelo simples mister da camareira. 
 
            A equipe  Artística 
a) Diretor: planifica o espetáculo, ensaia os atores, orienta 

as cenas etc. 

b) Ator: a pessoa que representa 

c) Cenarista ou cenógrafo:   encarregado  do  

    cenários 

d) Figurinista 
e) Maquiador 
 
          A equipe Técnica 
a) Contra – regra: o sucesso de uma peça teatral 

depende  muito do contra-regra, pois sua função é a de fiscalizar 
todos os elementos que compõem o espetáculo. 

b) Iluminador 
c) Sonoplasta 
d) Maquinista: Encarregado  pela  armação    dos  

cenários,  pelas  mudanças  de cena,   abertura  e fechamento 
da cortina.  
 

               A equipe Auxiliar 
a) Camareira 
b) Zelador 

 
 2.5 – Fases da montagem de uma peça 
          Uma peça antes de ser   apresentada ao público, passa 

por diversas fases que chamamos de fases de 
montagem de uma peça teatral. 
          A primeira fase de uma montagem teatral é a 
interpretação oral. Nesta fase a leitura da peça deve ser 

repetida várias vezes, para que os atores percebam o sentido de 
cada palavra e a intenção do autor. 

         A segunda fase é a atuação em cena.  Nesta fase 

o diretor se preocupa pela expressão corporal, procurando 
aperfeiçoar os gestos e a movimentação dos atores no palco, 
dentro dos limites dos cenários. Esta fase é conhecida como 
marcação da peça. 
       A terceira e última fase é a do ensaio geral. Neste 

ensaio, os cenários, os figurinos, a sonoplastia e a iluminação 
deverão estar como se fosse o dia da estréia. Este é o momento 
de se corrigir as últimas falhas de interpretação e de montagem. 

                

                              
        AGORA É COM VOCÊ !!! 
 

ATIVIDADES 
 

1ª) O objetivo do homem pré-histórico ao desenhar nas paredes 
das grandes cavernas era: 
a) uma forma de se comunicar com os  deuses   da pré-histó- 
    ria; 
b) sua  religião  formal  para  obtenção das    bênçãos divinas; 
c) prender   sua   alma   para   usá-Ia   como    alimento diário  
    e em rituais de   fertilidade; 
d) aprisionar a alma do animal para  torná-Io  vulnerável e fácil  
    de ser  capturado; 
e) prender seu espírito para utilizar rituais   de fertilidade.  

 
2ª) Em relação as primeiras formas de arquitetura e as 
descobertas junto ao fogo feitas pelo homem do Neolítico, 
nessa ordem, foram: 

a) menir e dorme/ cerâmica e metalurgia; 
b) menir e acordas/ olaria e fundição; 
c)menir e dolmen/ cerâmica e metalurgia; 
d)menus e dolmen/ cerâmica e metalurgia; 
e) menir e dolmen / olaria e metalurgia. 
 
3ª) As pinturas feitas nas paredes das cavernas são também 
conhecidas como pintura rupestre que quer dizer: 
a) Gravado ou uma boa caçada; 
b) Uma boa caçada ou traçado na rocha; 
c) gravado ou traçado na rocha;  
d) Traçado na rocha ou grafismo; 
e) Gratismo ou gravado na rocha. 
4ª) As colunas que sustentavam os templos gregos eram 
formadas por três partes e apresentavam diferentes formas, 
caracterizando três estilos gregos. Temos então, 
respectivamente: 
a) dórico,  jônico  e  coríntio/ base,  fuste e    flamengo;  
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b) base,    troste   e   capitel/   dórico,  jânico e  coríntio; 
c) quartel,   forte  e   capitól/  dárico,   jônico  e   coríntio; 
d) base,   fuste   e   capitel/  dórico,   jônico   e    coríntio; 
e) base, fortes e capitel/ dórico, jônico e remo. 
 
5ª) A pintura em vasos contava histórias gregas ou narrava 
eventos contemporâneos, como a guerra e as festas. O Período 
Arcaico tardio foi a época áurea da pintura em cerâmica que se 
destaca em: 
a) figura preta e figura avermelhada; 
b) figura morena e figura vermelha; 
c) figura marrom e figura vermelha; 
d) figura clara e figura vermelha  
e) figura mulata e figura vermelha; 

 
6ª) Na estatuaria romana, a característica dá-se pela: 
a) representação idealizada e bela das pessoas; 
b) representação  fiel  da  realidade   e das  pessoas; 
c) representação  detalhada   das   imagens    e   seres; 
d) representação  de  motivos  tribais  com  precisão; 
 
7ª) Fazem parte das inovações romanas:  
a) arco, flecha, cimento e colunas dóricas; 
b) arco, abóbora, cimento e colunas decorativas;  
c) arco, abóbada, concreto e colunas jônicas;  
d) arco,  abóbada,  concreto  e colunas decorativas; 
e) arco,  abóbora,  concreto  e  colunas decorativas.  
 
8ª) É considerada a característica mais importante da arquitetura 
gótica: 
a) É a abóbada de Cimabue; 
b) É a abóbada de Gualteri; 
c) É a abóbada de Nervura; 
d) É a abóbada de Aresta; 
e) É a abóbada de Tímpanos. 

 
9ª) Qual a principal característica da pintura Gótica. É correto 
afirmar: 
a) Foi a procura do Realismo na representação  das Igrejas; 
b) Foi a procura do Realismo na representação dos seres que  
    compunham as obras pintadas; 
c) Foi  a  procura  do  realismo  na  representação  dos    arcos   
    ogivais que  compunham as obras pintadas;                                                             
d) Foi a procura do realismo na representação  dos arcos e da  
    Abadia; 
e) Foi  a  procura do realismo na representação dos  arcos, da   

    Abadia   e   Abóbada que  compunham as obras pintadas. 
 
10ª) As Características gerais da arte renascentista foram: 
 
I. Racionalidade; Dignidade do Ser Humano; 
II. Uso da emoção; Teocentrismo; 
III. Reutilização das artes greco-romana. 
IV. Rigor Científico; Ideal Humanista. 
Estão corretas: 
 
a) As alternativas I e II; 
b) As alternativas I, II e III; 
c) As alternativas I, III e IV; 
d) As alternativas lI, III e IV; 
e) As alternativas I, lI, III e IV. 
11ª) Em relação a escultura renascentista: 
a) Buscava representar o homem tal como ele é  na realidade; 
b) Proporção da figura mantendo a sua relação  com a realida- 
    de. 
c) Estudo do corpo e do caráter humano. 
d) Todas as alternativas estão corretas 

e) Todas as alternativas estão erradas. 
 
12ª) A contribuição para o ideal renascentista se propagar deu-
se por parte dos Mecenas que: 
a) aumentaram seu entalhe e firmemente lançaram    o  golpe   
    destruidor nos pilares que sustentavam a igreja, vindo ela a  
    cair; 
b) adquiriram riquezas e investiram na política; 
c) lutaram  firmemente  contra  a  igreja  e  assumiram o poder  
    do vaticano; 
d) investiram em passeatas e revoltas contra a  igreja; 
e) protegiam  os  artistas  e  empregaram  suas   riquezas  nas  
    artes;  
 
13ª) Muitos foram os artistas que contribuíram para o 
engrandecimento do estilo Barroco no Brasil. Entre eles  
destacamos: 
a) Mestre  Ataíde,  Aleijadinho  e  Andrea Del   Verrochio; 
b) Aleijadinho, Mestre Vitalino e Pietá; 
c) Mestre Vitalino,  Aleijadinho,  e  Tarsila  do   Amaral; 
d) Mestre Ataíde, Aleijadinho e Petrus Rubens; 
e) Petrus Rubens,  Mestre Vitalino   e   Cândido  Portinari. 
 
14ª) No Brasil, a arquitetura religiosa foi a maior expoente da 
arte barroca. As igrejas eram maravilhosamente decoradas com: 
a) Entalhes em ferro coberto de tinta vermelha,   teto pintado  
    com cenas bíblicas e esculturas   de santos, etc. 
b) Entalhes em madeira cobertos de ouro, pintado  com  cenas   
    de  anjos e esculturas de   flores, etc. 
c) Entalhes  em  madeira  cobertos de ouro, teto   pintado com  
    cenas bíblicas, esculturas de santos, etc. 
d) Entalhes  em ferro e madeira coberto de ouro,  teto  pintado   
    com  cenas  de mulheres semi-nuas e esculturas de santos,  
    etc. 
e) Entalhes  em   madeira coberto de argamassa, teto  pintado   
    com cenas de mulheres, esculturas de arcos. 

 
15ª) A palavra barroco vem do termo francês barroque que 
significa: 
a) Bizarro, esquisito e extravagante; 
b) Cavalo de Pau, esquisito e extravagante; 
c) Religioso, santo e extravagante; 
d) Religioso, anjos e altares; 
e) Bizarro, esquisito e barro. 

 
16ª) Qual era a intenção do artista Barroco. É correto afirmar: 
a) Impressionar a sociedade brasileira; 
b) Impressionar os políticos brasileiros; 
c) Impressionar os artistas europeus com novas  técnicas; 
d) Impressionar a sociedade e ao mesmo tempo  os artistas  
    europeus; 
e) Impressionar  o  expectador,  envolvendo-o  espiritualmente  
    com a obra de arte. 
 
17ª) O termo “Rococó” originou-se da palavra francesa que, em 
português, por  aproximação, significa: 
a) colorido; 
b) concha; 
c) estilo; 
d) brilho; 
e) luxo. 
 
18ª) A arte do Rococó refletia, portanto, os valores de uma 
sociedade fútil que buscava nas obras de Arte: 
a) Algo que lhe desse novo estilo e nova técnica   na pintura; 
b) Algo  que  lhe  desse  prazer   e   a levasse a   explorar na  
    pintura; 
c) Algo  que  lhe  desse  prazer   e   a levasse a    esquecer  



                                                                                                                                              
 
                                                                            
                                                                                                                                                                                   
 

  

    seus problemas reais; 
d) Algo   que  lhe  desse   prazer   como    pintar ornamentos   
    com  motivos  florais  feitos  com    estuque. 
e) Todas as alternativas estão erradas. 
 
19ª) Na escultura, o estilo Rococó substitui os volumes que 
indicam o vigor e a energia barrocos por: 
a) Linhas suáveis e cores fortes; 
b) Profundidade e perspectivas; 
c) Estudo do corpo e do caráter humano; 
d) Linhas suáveis e graciosas; 
e) Profundidade, perspectiva e linhas suáveis. 
 
20ª) O Estilo Rococó foi uma arte que se preocupou em 
expressar apenas: 
a) Sentimentos  agradáveis   e que  procurou   dominar   a    
    técnica  de  uma execução   perfeita; 
b) Sentimentos agradáveis e que procurou um  desenvolvi- 
    mento  natural do renascimento; 
c) Sentimentos  que  se revestiram  de  abundante  e delicada  
    ornamentação; 
d) Sentimentos   agradáveis    e  que   procurou   dominar   os   
    artistas do  Renascimento com  o  Barroco   que   expressa     
    a  grandeza de   Deus. 
e) Sentimentos   Europeu   caracterizado  por   construções    
    exuberantes   e  muito  decoradas. 
 
21ª) A consolidação do Teatro na Grécia deu-se em função das 
manifestações em homenagem ao: 
a) Deus do Sol, Thot; 
b) Deus do Vinho, Dionísio; 
c) Deus do Coro, Ísis; 
d) Deus do Espetáculo, Anúbis; 
e) Deus da Lua, Téspis. 

 
22ª) O sucesso de uma peça teatral depende do trabalho 
conjunto de várias pessoas como:  
a) Ator, cenário e grafite 
b) Figurino, roteiro e rótulo 
c) Espaço cênico, cena e rap 
d) Alçapão, camarins e grafite 
e) Ator, cenarista e sonoplasta 
 
 23ª)  No teatro estão presentes as mais diversas modalidades 
artísticas é correto afirmar: 
a) Música, dança e desenho; 
b) Pintura, literatura e arcadismo; 
c) Literatura, caricatura e expressão corporal; 
d) Maquiagem, design e pintura; 
e) Trilha sonora, fotografia e academismo. 
 
24ª) Entre os tipos de peças ou gêneros teatrais na Grécia 
estão: 
a) A tragédia e a mancha; 
b) A comédia e a pantomima; 
c) A sátira e a comédia; 
d) A sátira  e corifeu; 
e) Tragédia e comédia 
 
25ª) É o conjunto de elementos organizados no espaço cênico, 
representando o lugar, ou lugares onde acontecem as 
 ações dramáticas interpretadas pelo ator que representa uma 
peça. É correto afirmar: 
a) Ator; 
b) Personagem; 
c) Ato; 
d) Cena; 
e) Cenário. 

 
26ª) O teatro viveu a proibição da Igreja no inicio da:  
a) Idade Média 
b) Idade Moderna 
c) Era Cristã 
d) Idade Contemporânea 
e) Era Paleolítica 
 
27ª) Como era chamado na Grécia Antiga os narradores da 
História, que através de representação, relatavam as histórias 
do personagem. É correto afirmar: 
a) Tablado; 
b) Ditirambos; 
c) Corifeu; 
d) Coro; 
e) Epidauro. 
 
28ª) Como são chamado os encarregados pela armação dos 
cenários, pela mudança de cena etc. 
a) contra-regra 
b) cenarista 
c) maquinista 
d) cenógrafo 
e) iluminador 
 
29ª) O que é espaço cênico? 
a) É uma farsa breve, de um só ato de caráter cômico, apre- 
    sentada entre os atos de uma peça de teatro; 
b) É o local onde acontecem as cenas e onde ficam os cená-   
    rios e os atores; 
c) É a pessoa que escreve uma peça de teatro, o roteiro de  
    um filme etc. 
d) É cada um dos personagens representados por um ator. 
e) É a divisão externa da peça teatral, momento de uma peça. 
 
30ª) O Teatro nasceu no século VI A.C., na velha 
_____________. É correto afirmar: 
a) Roma; 
b) Grécia; 
c) Egito; 
d) Turquia; 
e) Japão. 

 
31ª) Téspis desenvolveu o uso de _____________ para 
representar e visualizar o sentimento da cena. É correto: 
a) Túnica; 
b) Improvisação; 
c) Máscaras; 
d) Expressão Corporal; 
e) Expressão Plástica. 
 
32ª) A segunda fase de uma montagem de uma peça se chama: 
a) interpretação oral 
b) ensaio geral 
c) pantomima 
d) atuação da peça 
e) atuação em cena 
 
33ª) Tornou-se o primeiro respondedor de coro. Em razão disso, 
surgiram os diálogos e assim tornou-se o primeiro ator Greco. 
Estamos falado de: 
a) Préstato; 
b) Dionísio: 
c) Sófocles; 
d) Eurípedes; 
e) Téspis. 
 



                                                                                                                                              
 
                                                                            
                                                                                                                                                                                   
 

  

34ª) Nesta fase a expressão corporal é importante, procurando 
aperfeiçoar os gestos e a movimentação dos atores no palco. 
Esta fase é conhecida como: 
a) atuação da peça  
b) ensaio geral 
c) marcação da peça 
d) montagem de uma peça 
e) montagem e atuação da peça 
 
35ª) Ele inovou ao subir em um tablado, para responder ao coro, 
e assim tornou-se o primeiro respondedor de coro. Estamos 
falando de: 
a) Fídia 
b) Dionísio 
c) Téspis 
d) Sócrates 
e) Platão 
 
36ª) Costuma estar associada a um acontecimento trágico, mas 
no teatro tem um duplo significado. 
a) Conflito; 
b) Trilha sonora; 
c) Espetáculo; 
d) A palavra “Drama”; 
e) Trilha sonora e espetáculo. 
 
37ª) Eles foram os gêneros básicos do teatro grego: 
a) pantomima e mímica 
b) tragédia e comédia  
c) sátira e pantomima 
d) comédia e mímica 
e) tragédia e litúrgico 
 
38ª) A equipe técnica faz parte da: 
a) fase de uma peça 
b) cênico de uma peça 
c) montagem de uma peça 
d) marcação de uma peça 
e) nenhuma alternativa está correta 
 
39ª) Os atores que estão no palco interpretam papéis e 
personagens, ou seja, eles: 
a) Representam; 
b) Se expressão; 
c) Pantomima; 
d) Improvisam; 
e) Improvisam e se expressão. 
 
40ª) Com a Renascença o teatro foi elitizado, pois só era 
apresentado em; 
a) praças 
b) feiras 
c) palácios 
d) circo 
e) tablado 
 
41ª) No período Neolítico, a sociedade conheceu importantes 
transformações, exceto: 

a) O início do processo de sedentarização; 
b) A Passagem do estado de selvageria para o  de barbárie; 
c) O desenvolvimento da agricultura e do pastoreio; 
d) A  transição  para  uma  economia  coletora, pescadora e  
    caçadora; 
e) A utilização dos animais como força comple mentar à do  
    homem. 
 

42ª) Desde que Roma adotou a religião cristã como religião 
oficial, o homem europeu viveu apenas para Deus e a arte 
servia como veículo para afirmar sua crença.   No século XIV  
houve muito progresso na arte, na literatura e na ciência e o 
homem voltou-se para si mesmo, recolocando-se como a 
criatura mais importante da terra. Vimos então o Renascimento. 
Quanto às características do Renascimento assinale a única 
alternativa CORRETA: 

a) Na  escultura  renascentista  predomina  o nu,  assim como  
    no clássico grego. 
b) A posição do homem como o centro do mundo é visto pela  
   primeira vez no Renascimento. 
c) É na arquitetura Renascentista que se decora  o interior dos  
   ambientes com inspiração na arte Bizantina. 
d) A pintura Renascentista acompanha os mesmos  padrões      
    da escultura mesopotâmia. 
e) Procurava expressar nas pinturas o corpo humano e a natu- 
    reza para melhor reproduzi-los. 
 
43ª) O Teatro é uma das artes que mais expressam os 
sentimentos do ser humano durante sua história. Quanto as 
características desta arte julgue os itens abaixo e marque a 
ÚNICA alternativa FALSA: 

a) W. Shakespeare  considerado  o primeiro ator  Grego . 
b) O Teatro fora usado na Grecia como um instrumento efici- 
   ente para promover a educação  do povo.                                                           
c) Inicialmente  os  locais  para  apresentação  teatral eram de  
    madeira. 
d) As encostas dos morros foram usadas como   teatro. 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
44ª) Marque (V) VERDADEIRO ou (F) FALSO: 

a. (    ) O “Juízo Final” pintado por Michelangelo no teto da  
            Capela  Sistina,  foi  sem  dúvida alguma, uma das    
            primeiras obras com características barrocas. 
b. (    ) A  Arte  Barroca originou-se na Itália e não tardou a   
           espalhar-se pela Europa e também pela América. 
c. (    ) O Barroco desenvolveu-se igualmente nos diversos   
           países em que se manifestou, realização raramente   
           conquistada  pelos  outros  movimentos      artísticos  
           existentes, fazendo com que o Barroco se diferencie  
           dos demais em termos de importância. 
d. (    ) A  Arte  Barroca  foi  um  dos  meios  de  propagar o   
           Protestantismo e ampliar sua influência. 
 
45ª)  A escultura da pré-história abrange tanto os objetos 
religiosos e artísticos quanto aos utensílios. A temática não fugiu 
dos conceitos pictóricos que eram: 
a) Animais e figuras humanas 
b) Formas abstratas 
c) Animais e formas abstratas 
d) Figuras humanas e formas circulares 
e) Todas as alternativas estão incorretas 
 
 
46ª) As figuras ________________encontradas na  escultura 
primitiva foram mais numerosas, sem dúvida devido à sua clara 
relação com o culto à ___________. Todos os objetos 
encontrados, a maior parte pertencente ao período paleolítico 
mostra uma desproporção deliberada entre os genitais e as 
demais partes do corpo, o que reforça a teoria de 
_____________. Essas estatuetas são conhecidas entre os 
especialistas como Vênus Esteatopigias. 
a) Masculina, estéril, homem-natureza 
b) Femininas, fertilidade, mulher – mãe - natureza 
c) Homossexuais, fertilidade, homem – mulher - natureza 
d) Masculinas, feminilidade, mãe - natureza 
e) Femininas, estéril, mulher- viril – natureza 



                                                                                                                                              
 
                                                                            
                                                                                                                                                                                   
 

  

 
OBS: Esteatopigia =  Presença de grande quantidade de 

gordura  nas nádegas (ocorre especialmente nas mulheres, e é 
freqüente em alguns  povos da África central e meridional). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MÚSICA 
 
3.1– Introdução ao Estudo da Música 
 Antes de tudo, a música é a arte dos sons. O 
vento que assobia, o som de gotas de chuvas caindo 
sobre um telhado de zinco, o trovão que amedronta, o 
barulho do escapamento do carro... tudo isso são sons. 
Para que essa matéria-prima se transforme em música, é 
preciso que a inteligência e a sensibilidade humanas se 
reinventem. O ser humano organiza os sons, dando-lhes 
um ritmo, regulando sua duração e sua intensidade, 
combinando-os em infinitas variações e, assim, faz arte e 
cria música. 
 
3.2 – Música na Antiguidade 
        A história da música começa na Pré-História. Nesse 
volume, você fará alguns estudos sobre História da 
Música. 
        Certamente, é difícil explicar como tudo começou, 
mas, através de estudos realizados, chegou-se à 
conclusão de que provavelmente, o homem da Pré-
História começou a fazer música por meio de gritos, 
batendo pés, palmas, coisas e    até fazendo apitos como 
este, confeccionado há cerca de 20 mil anos com um 
pedaço de chifre de rena. Foi encontrado na França e 
talvez tenha sido usado para imitar o canto dos pássaros. 

Quando se estuda História Antiga, constata-se 
nas grandes civilizações (Egito, Grécia e Roma) a 
presença de uma imensa variedade de instrumentos 
musicais. 

No Egito, a música era tão importante que muitas 
mulheres que tocavam instrumentos eram sepultadas 
próximo dos túmulos reais. 

A música era incluída em todas as partes da vida. 
Nos templos, havia cerimônias; os músicos tocavam 
flautas e sistros (espécie de guizos). 

Já o exército usavam instrumentos de prata e de 
bronze, como as trombetas. 
 
 Gregos 

A palavra música vem do grego mousike, em 
homenagem às nove musas que eram as deusas da 
inspiração. 

Os gregos faziam festa em homenagem ao deus 
Dionisio e a tantos outros, sempre com acompanhamento 
musical. 

Os gregos pintavam cenas de música nos vasos. 
Os principais instrumentos eram a harpa ou lira, a qual 
chamavam de cítara. 

          Em Atenas, havia anualmente uma 
competição de canto. Na praça, cantavam-se um hino: o 
ditirambo. Na ocasião, as pessoas vestiam trajes 
especiais. 
 
Roma 

Os romanos, assim como os gregos, usavam 
música nas peças de teatro. As lutas de gladiadores 
também eram acompanhados por músicas próprias para a 
ocasião. 

Os romanos tocavam trombetas, flautas, pratos e 
tambores. As pessoas ricas realizavam concertos nas 
vilas. Os cantores eram muito bem pagos. O imperador 
Nero cantava e tocava citara.  

 

    
      Sistro               Ditirambo          Cítara 

 

      
 
Dionisio                         Cítara       

 
 
3.3 – Formação da Música Brasileira: Influência 
Indígena, Africana e Portuguesa. 
 
A MÚSICA NO BRASIL ANTES DO DESCOBRIMENTO 

A música brasileira, se inicia com a existência dos 
índios. As tribos indígenas utilizam a música em seus 
rituais, nos casamentos, em festividades, etc.  
 
O DESCOBRIMENTO 

UNIDADE III 

VOCÊ VAI APRENDER 
 
 Música na antiguidade 

 Formação da música 

brasileira: Influência 

Indígena, Africana e 

Portuguesa 

 Bossa Nova e o Protesto 

Musical 

 Tropicalismo 

 Dança 
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Com a vinda de Cabral e a catequese realizada 
pelos jesuítas, Portugal os índios aprenderam a tocar 
instrumentos europeus (órgão, flauta, etc) em lugar dos 
primitivos (chocalhos, flauta de osso, etc.). 

O que chamamos hoje de música brasileira, seja 
popular ou erudita é, por suas raízes, luso-africana. 
 
OS NEGROS E A MÚSICA  

Os africanos cantam e dançam em todas as 
atividades da vida: ao nascer e ao morrer, quando casam, 
trabalham ou guerreiam e, sobretudo, quando há 
cerimônias religiosas. Para o negro africano, as 
máscaras, as esculturas, a decoração, a música e a 
dança são meios de comunicação, de promoção e de 
identificação da tribo, e de ligação com diversas 
divindades.       

A maior contribuição à arte negra, no Brasil foi 
para a música, com instrumentos e ritmos (samba, 
batuque, etc.) e na formação do sincretismo religiosos 
(umbanda, candomblé, etc.). Em 1549, o ensino da 
música alastrou-se pelo litoral do país, organizado pelos 
jesuítas. 

Na formação da arte brasileira temos a influência 
da arte indígena, da arte negra e da arte portuguesa. 

Outros povos tiveram ainda influência em nossa 
música: espanhóis (durante o domínio espanhol), 
franceses, holandeses. 

Veja, agora, a contribuição que a música 
brasileira recebeu das três raças: 
         

RAÇA CONTRIBUIÇÃO 

 
ÍNDIO 

Ritmo discursivo; som nasal; 
danças e bailados; 
instrumentos (chocalho). 

 
NEGRO 

Riqueza rítmica própria; 
danças (dramáticas); 
instrumentos (ganzá, 
atabaque, etc.) 

 
 

PORTUGUÊS 

Moda, fado; danças (roda 
infantil, caninha-verde, 
danças dramáticas); 
instrumentos (guitarra ou 
violão, cavaquinho, flauta, 
etc.) 

3.4 – Bossa Nova e o Protesto Musical 
 
            A bossa-nova 

No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, 
um movimento musical, que foi chamado bossa-nova, 
teve uma significativa participação dos estudantes 
universitários. 

Mais tarde, surgiu outro grande movimento 
inovador de nossa música popular, o tropicalismo, no final 
dos anos 1960, trazendo uma nova estética, um novo 
gosto musical. Entre esses  dois  movimentos, surge um 
outro, chamado jovem guarda, com influências do 
rock'n'roll, cujo público eram jovens e adolescentes, e 
tendo Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia como 
líderes. Estes três movimentos seguiram paralelamente, 
porém, com características distintas. 

A bossa-nova, com influências do samba e do 
jazz, traz novas batidas no violão, arranjos musicais mais 
elaborados, voz mais intimista, uso de linguagem simples.   
Ela surge na classe, média carioca e vai ter apoio nos 
meios de comunicação em São Paulo, que reconhecem 
os valores deste novo estilo musical. João Gilberto, 
violonista, cantor e compositor, cantando Chega de 
saudade, Desafinado, teve como companheiros neste 
movimento o maestro e compositor Antônio Carlos Jobim, 
o ex-diplomata e poeta Vinícius de Moraes, Baden Powell, 
Francis Hime, Ronaldo Bôscoli, Roberto Menescal, Sílvia 
Teles, Johnny Alf, entre outros.  
 

 
 
 Em sua segunda fase, a bossa-nova vai explorar 

temas políticos e sociais, com canções de protesto contra 
o subdesenvolvimento, a exploração no trabalho e a favor 
da reforma agrária. É quando aparecem shows como 
Opinião, Arena conta Zumbi, Liberdade, Liberdade. João 
do Vale, Sérgio Ricardo, Carlos Lyra, Marcos e Paulo 
Sérgio Valle, Chico Buarque, Geraldo Vandré, Edu Lobo 
lideraram essa tendência. 

A bossa-nova ultrapassou os limites nacionais 
devido à sua qualidade musical, obtendo o 
reconhecimento dos norte-americanos. Em um show 
apresentado no Carnegie Hall, nos Estados Unidos, João 
Gilberto e Antônio Carlos Jobim conquistaram o público e 
os músicos de vanguarda do jazz americano. 
 
3.5 - O tropicalismo 
       O tropicalismo trouxe novas idéias musicais no final 
dos anos 1960, tendo como característica mais marcante 
a antropofagia, isto é, incorporava e assimilava vários 
elementos de outras áreas da cultura, nacional ou 
internacional. O tropicalismo integrou elementos da 
música de vanguarda vindos de setores diferentes da 
chamada música erudita e rompeu com a forma 
tradicional de fazer música. Os principais expoentes deste 
movimento foram Gilberto Gil e Caetano Veloso, líderes 
do movimento, Tom Zé, Gal Costa, Maria Bethânia, e 
também os arranjadores  oriundos da música erudita de 
vanguarda, Rogério Duprat, Júlio Medaglia e Damiano 
Cozzella. As músicas tropicalistas incorporaram guitarra 
elétrica, samba de roda, bolero urbano, repente 
nordestino, música de vanguarda e outros elementos mais 

 

            
        

Caetano Veloso                  Gilberto Gil 
 

Vinícius de Moraes 
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3.5 – DANÇA 

          A Dança é a arte de mexer o corpo, através de uma 
cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia 

própria. 
            Não é somente através do som de uma música 

que se pode dançar, pois os movimentos podem 
acontecer independente do som que se ouve, e até 

mesmo sem ele. A história da dança retrata que seu 

surgimento se deu ainda na pré-história, quando os 
homens batiam os pés no chão. Aos poucos, foram dando 

mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer 
outros ritmos, conjugando os passos com as mãos, 

através das palmas.                     

  O surgimento das danças em grupo aconteceu 
através dos rituais religiosos, onde as pessoas faziam 

agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e a chuva. Os 
primeiros registros dessas danças mostram que as 

mesmas surgiram no Egito, há dois mil anos antes de 
Cristo. Mais tarde, já perdendo o costume religioso, as 

danças apareceram na Grécia, em virtude das 

comemorações aos jogos olímpicos.    
 O Japão preservou o caráter religioso das danças, 

onde as mesmas são feitas até hoje, nas cerimônias dos 
tempos primitivos.     

 Em Roma, as danças se voltaram para as formas 

sensuais, em homenagem ao deus Baco (deus do vinho), 
onde dançava-se em festas e bacanais.   

 Nas cortes do período renascentista, as danças 
voltaram a ter caráter teatral, que estava se perdendo no 

tempo, pois ninguém a praticava com esse propósito. 

Praticamente daí foi que surgiram o sapateado e o balé, 
apresentados como espetáculos teatrais, onde passos, 

música, vestuário, iluminação e cenário compõem sua 
estrutura.      

 No século XVI surgiram os primeiros registros das 
danças, onde cada localidade apresentava características 

próprias. No século XIX surgiram as danças feitas em 

pares, como a valsa, a polca, o tango, dentre outras. 
Estas, a princípio, não foram aceitas pelos mais 

conservadores, até que no século XX surgiu o rock’n roll, 
que revolucionou o estilo musical e, consequentemente, 

os ritmos das danças.     

 Assim como a mistura dos povos foram 
acontecendo, os aspectos culturais foram se difundindo.

 O maracatu, o samba e a rumba são prova disso, 
pois através das danças vindas dos negros, dos índios e 

dos europeus esses ritmos se originaram. Hoje em dia as 
danças voltaram-se muito para o lado da sensualidade, 

sendo mais divulgadas e aceitas por todo o mundo. Nos 

países do oriente médio a dança do ventre é muito 
difundida e no Brasil, o funk e o samba. Além desses, o 

Strip-tease tem tido grande repercussão, principalmente 
se unido à dança inglesa, pole dance, mais conhecida 

como a dança do cano. 

           
 

              O corpo na dança 
Na dança, o corpo pode comunicar emoções e 

sentimentos, expor ou comunicar idéias. Essa expressão 
corporal está muito ligada à música e se realiza mediante 
movimentos que refletem o mundo interior (como idéias, 
pensamentos, sentimentos , etc.) ou o mundo exterior 
(como o ambiente visual ou sonoro). Porém, às vezes, o 
corpo, na dança, pode simplesmente elaborar formas no 
tempo e no espaço mesmo não estando em movimento. 
Não importa se o corpo é gordo, magro, jovem, velho, de 
um homem ou de uma mulher, o corpo somos nós e a 
nossa dança. Mas a dança é geralmente associada às 
possibilidades de movimento do corpo.  

 
 

 
 
 

                     Para que dançamos 
        Os seres humanos dançam há muito tempo. 
Sabemos que desde os homens das cavernas os 
indivíduos dançavam. Só que as pessoas dançam por 
razões diferentes: como práticas religiosas, para 
comunicar idéias ou para lutar por seus ideais. Há 
pessoas que dançam para se divertir, esquecer dos 
problemas, ou até mesmo para emagrecer. A dança, no 
entanto, é muito mais do que "falar com o corpo". Ela é 
uma modalidade de arte que não depende das palavras, 
embora também possa usá-Ias, e constrói significados na 
vida das pessoas. Por isso, podemos dizer que dançamos 
por muitos motivos: 

 Dançamos para entender o mundo. 

 Dançamos para entender as pessoas. 

 Dançamos para nos comunicarmos com 
   elas  

 Dançamos para nos entendermos. 

 Dançamos para expressar nossos senti- 
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   mentos e nossas idéias 

 Dançamos para buscar formas no tempo 
   e no espaço. 

 Dançamos para buscar algo que está  
   além de nosso corpo. 

 Dançamos para sentir nosso corpo. 

 Dançamos para conhecer nosso corpo. 

 Dançamos para conhecer o mundo. 

 Dançamos porque dançamos. 
 
          AGORA É COM VOCÊS !!!! 
                    ATIVIDADES 
1ª) A palavra música vem do grego: 
a) musick; 
b) mousike; 
c) mousi; 
d) mousic; 
e) mousique. 
 
2ª) Os principais instrumentos que os gregos utilizavam 
na música eram: 
a) Flauta e sinistros; 
b) Harpa ou lira; 
c) Tambores e violão; 
d) Lira e violino; 
e) Harpa e sistro. 
 
3ª) A História da música começa na: 
a) Grécia; 
b) Roma; 
c) no Oriente Médio; 
d) na Pré-História; 
e) Turquia. 
 
4ª) Assim como os gregos, usavam música nas peças de 
teatro. É correto afirmar: 
a) os Romanos; 
b) os Egípcios; 
c) os Chineses; 
d) os Japoneses; 
e) os Egípcios e os chineses. 
 
5ª) Em 1549, o ensino da música alastrou-se pelo Litoral 
do País, organizado pelos: 
a) Jesuítas; 
b) Portugueses; 
c) Africanos; 
d) Holandeses; 
e) Japoneses. 
 
6ª) O que chamamos hoje de música brasileira, seja 
popular ou erudita, é por suas raízes: 
a) Africana; 
b) Holandesa; 
c) Luso-africana; 
d) Luso-brasileira; 
e) Espânica. 
 
7ª) A maior contribuição à arte negra, no Brasil foi para a 
música, com: 
a) Instrumentos e ritmos e sincretismo folclórico; 

b) Instrumentos e ritmos e sincretismos sinfônico; 
c) Instrumentos e dançar e o Tropicalismo; 
d) Instrumentos e ritmos e sincretismo religiosos; 
e) Instrumentos e fado. 
 
8ª) A Bossa-Nova, teve a influência do: 
a) Rock e samba; 
b) Jazz e Rock; 
c) Samba e do Jazz; 
d) Jazz e da música clássica; 
e) Rock e da música clássica; 
9ª) Qual o movimento que surge na classe média carioca 
e vai ter apoio nos meios de comunicação, em São Paulo, 
que reconhecem os valores deste novo estilo musical? 
a) O pagode; 
b) A Bossa Nova; 
c) O Samba; 
d) O Tropicalismo; 
e) o Rock´n´Roll 
 
10ª) Qual o estilo de música que vai explorar temas 
políticos e sociais? 
a) O Rock; 
b) O Samba; 
c) O Carnaval; 
d) A Bossa Nova; 
e) O Tropicalismo; 
 
11ª)  Com canções de protesto contra o 
subdesenvolvimento, a exploração no trabalho e a favor 
da reforma agrária. Temas como esses que foram 
explorado pelo estilo musical chamado: 
a) Bossa-nova; 
b) O Tropicalismo; 
c) O Samba; 
d) O Rock´n´Roll; 
e) O Pagode. 
 
12ª) Ele é considerado cantor e compositor do estilo de 
música chamado Bossa Nova. Estamos falando de: 
a) Rogério Duprat; 
b) Gal Costa; 
c) João Gilberto; 
d) Tom Zé; 
e) Caetano Veloso. 
 
13ª) Qual foi o movimento que surgiu no final dos anos 
60, trazendo uma nova estética? 
a) O choro; 
b) O tropicalismo; 
c) O samba; 
d) O lundu; 
e) A bossa nova. 
 
14ª) A Bossa Nova ultrapassa os limites nacionais devido 
à sua qualidade musical, obtendo o reconhecimento dos: 
a) Alemães; 
b) Japoneses; 
c) Americanos; 
d) Ingleses; 
e) Franceses. 
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15ª) Qual foi a contribuição dos portugueses na música 
Brasileira: 
a) Atabaque; 
b) Bailados; 
c) Moda e a roda infantil; 
d) Atabaque e o som nasal; 
e) o som nasal e os bailados. 
16ª) Outros povos tiveram influência em nossas músicas. 
Podemos citar: 
a) americanos e japoneses; 
b) os espanhóis e ingleses; 
c) franceses e holandeses; 
d) africanos e os tailandeses; 
e) portugueses e mexicanos. 
 
17ª) O Tropicalismo integrou elementos da música de 
vanguarda vindo de setores diferentes chamada de 
música: 
a) erudita; 
b) clássica; 
c) cânone; 
d) modinha; 
e) frevo. 
 
18ª) Qual o movimento que teve característica mais 
marcante a antropofagia, isto é, incorporava e assimilava 
vários elementos de outras áreas da cultura, nacional ou 
internacional? 
a) a Bossa Nova 
b) o Samba; 
c) o Tropicalismo; 
d) o Baião; 
e) A Bossa e o Lundu. 
 
19ª) Os principais percursores do Tropicalismo foram:  
a) Gilberto Gil e João Gilberto; 
b) Caetano Veloso e Vinício de Moraes; 
c) João Gilberto e Vinício de Moraes; 
d) Carlos Gomes e Francisco Manoel da Silva; 
e) Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
 
20ª) Na formação da arte brasileira temos a influência da 
arte: 
a) Indígena, mexicana e dos negros; 
b) Indígena, americana e dos japonês 
c) Indígena, da arte negra e da arte portuguesa; 
d) Portuguesa, da arte negra e dos suecos; 
e) Sueca, dos negros e portugueses. 
 
21ª) É um gênero musical originário do samba, no entanto 
é mais melodioso  e seu ritmo é mais lento e sentimental. 
Samba do morro, que valorizava a malandragem do morro 
e tinha como símbolo “A MULATA ASSANHADA”. 
a) Samba-exaltação 
b) Samba-canção 
c) Saba-batucada 
d) Samba-rancho 
e) Samba-choro 
 
22ª) O Nacionalismo encontrou  em Villa-Lobos sua mais 
alta expressão, e por isso ele foi convidado a participar 
da: 

a) Semana de Arte Moderna de 1922 
b) Semana do M.A.S (Museu de Arte Sagra) 
c) Semana da Bienal de São Paulo 
d) Semana Memorial da América Latina 
e) Semana da Feira Mundial de Nova York 

 
23ª) A música pode ser definida como a combinação de 
sons ao longo do tempo. Cada produto final oriundo da 
infinidade de combinações possíveis será diferente, 
dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos 
instrumentos utilizados, do estilo de música, da 
nacionalidade do compositor e do período em que as 
obras foram compostas. 
 

   

       Figura  1                             Figura  2 
 
                                                  

        
           Figura  3                               Figura  4      
 
  

 Das figuras que apresentam grupos musicais em ação, 
pode-se concluir que o(os) grupo(s) mostrado(s) na(s) 
figura(s) 
a) 1 executa um gênero característico da música brasilei- 
   ra, conhecido como chorinho. 
b) 2 executa um gênero característico da música clássica,  
   cujo compositor mais conhecido é Tom Jobim. 
c) 3 executa um gênero característico da música  europe- 
   ia, que tem como representantes Beethoven e Mozart. 
d) 4 executa um tipo de música caracterizada pelos    ins-  
   trumentos  acústicos, cuja intensidade e nível de   ruído  
   permanecem na faixa dos 30 aos 40 decibéis. 
e) 1 a 4 apresentam um produto final bastante semelhan- 
   te, uma vez que as possibilidades de combinações so- 
   noras ao longo do tempo são limitadas. 



                                                                                                                                              
 
                                                                            
                                                                                                                                                                                   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
4. ARTES VISUAIS II 
                 Na Europa no final do século XIX e início do 
século XX muitos artistas não mais desenhavam segundo 
as regras ensinadas nas academias de artes, eles 
buscavam novas formas de desenhar, esculpir e pintar, e 
assim deram origem a novos estilos artísticos.   
 
     4.1– IMPRESSIONISMO  

 

                    
 
            No fim do século XIX há uma reação contra as 
regras que    predominavam em toda a arte. Procurava-se 
novamente a emoção a paixão. Surgem os 
impressionistas. Abandonando temas históricos e 
mitológicos e a preocupação em imitar  a realidade os 
impressionistas vão pintar ao ar livre. Tem a preocupação 
com a luminosidade e trabalham pinceladas com 
liberdade. É o começo da desconstrução da figura. 
            A preocupação em copiar a realidade vai ficando 
cada vez mais frágil e o que predomina é a busca da 
impressão, da sensação. O surgimento da fotografia 
impulsiona essas transformações, encorajando os artistas 
a se liberarem da cópia fiel da realidade e a pesquisarem 
outros caminhos. 
 
     Características gerais: 
 a pintura deve registrar as tonalidades que os 

objetos adquirem ao refletir a luz solar. 
 as figuras não devem ter contornos nítidos, pois a 

linha é uma abstração.  
 as sombras devem ser luminosas e coloridas, tal 

como é a impressão visual que nos causam, e 
não escuras ou pretas, como os pintores 
costumavam representá-las no passado. 

 As cores e tonalidades não devem ser obtidas 
pela mistura das tintas na paleta do pintor. Pelo 
contrário devem ser puras e dissociadas no 
quadros em pequenas pinceladas. 

   
      Georges Seraut  criou um estilo de pintura 
chamado Pontilhismo  ou Divisionismo. Estas 
pinturas são feitas de pontinhos de cores puras. 
 

      4.2 – EXPRESSIONISMO  
             Este movimento artístico teve origem em 
Dresden, Alemanha, entre 1904 e 1905, com um grupo 
chamado de Die Brücke, que em português significa A 
PONTE. 
             É inegável que o Expressionismo foi uma reação 
ao impressionismo, já que esse movimento se preocupou 
apenas com as sensações de luz e cor, não se 
importando com os sentimentos humanos e com o 
problema da sociedade moderna. Ao contrário, o 
Expressionismo procurou expressar as emoções 
humanas e interpretar as angústia que caracterizaram 
psicologicamente o homem do inicio do século XX. 

O Expressionismo não se confunde com o 
Realismo por não estar interessado na idealização da 
realidade. 

 
    Principais Características: 
 pesquisa no domínio psicológico; 
 cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou 

separadas; 
 dinamismo improvisado; 
 técnica violenta: o pincel ou espátula vai e vem, 

fazendo e refazendo etc. 
 preferência pelo trágico e sombrio 
 

Existiram dois grupos, porém, que entre todos os 
movimentos são os mais  facilmente identificados com o 
expressionismo. São eles: A ponte (Die Brücke), em 
Dresden e o Cavaleiro Azul (Der Blaue Reiter), em 
Munique. 

 
Pintura: 

           A principal característica  da pintura expressionista 
foi a deformação da realidade sob a óptica dos 
sentimentos. Já não se preocupava imitar o modelo da 
natureza ou o objeto real. Para o grupo Die Brücke ( A 
Ponte), os temas centrais eram as paisagens de 
policromia exacerbada e o corpo humano sintetizado em 
poucas linhas. 
           Os artistas do Der Blaue Reiter ( O Cavaleiro Azul) 
usavam composições de coloridos harmonioso  e formas 
totalmente abstratas. 

                                               
                     
                  4.3 – FOVISMO ou FAUVISMO  

UNIDADE IV 

VOCÊ VAI APRENDER 
 
 Impressionismo 

 Expressionismo 

 Fauvismo 

 Cubismo 

 Dadaísmo e Surrealismo 

 Abstracionismo 

 Arte Brasileira 

 A influência dos negros nas artes 
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         Foram chamados pelo crítico Vaux Elles de 
"Fauves" (feras) pelo uso de cores violentas e sem 
matizes, inventadas pelo artista, não definidos 
realisticamente. Provocaram muitas reações do público, 
sendo considerados loucos e inimigos da beleza. 
Destaque para Henri Matisse, André Derain, Roul Dufy. 

 

 
 

        4.4 – CUBISMO 
Movimento de artes plásticas, sobretudo da 

pintura, que a partir do início do século XX rompe com a 
perspectiva adotada pela arte ocidental desde o 
renascimento. 

Ao pintar, os artistas achatam objetos, e com isso 
eliminam a ilusão tridimensional. Mostram, porém, várias 
faces da figura ao mesmo tempo. Retratam formas 
geométricas, como cubos e cilindros, que fazem parte da 
estrutura de figuras humanas e de outros objetos que 
pintam. Por isso o movimento ganha ironicamente o nome 
de cubismo. As cores em geral se limitam a preto, cinza, 
marrom e ocre. 

O movimento surge em Paris em 1907 com a tela 
Lês Demoiselles D'Avingnon, pintada pelo espanhol Pablo 
Picasso. 

Começa então o cubismo propriamente dito, 
conhecido como Analítico no qual a forma do objeto é 
submetido a superfície bidimensionalda tela. O resultado 
final aproxima-se da abstração. Na última etapa, de 1912 
a 1914, o cubismo sintético ou de colagem constrói 
quadros com jornais, tecidos, além de tinta. Os artistas 
procuram tornar as formas novamente reconhecíveis. 

 
 

 
                   As primeiras ousadias 
       4.5 – DADAÍSMO  
          Formado em 1916 em Zurique por jovens franceses 
e alemães que, tivessem permanecido em seus paises, 
teriam sido convocados para o serviço militar, o Dada foi 
um movimento de negação. Durante a Primeira Guerra 
Mundial, artistas de várias nacionalidades, exilados na 
Suíça, eram contrários ao envolvimento dos seus países 
na guerra. 
          A palavra Dada foi descoberta acidentalmente por 
Hugo Ball e por Tzara Tristan num dicionário alemão-
francês. Dada é uma palavra francesa  que significa na 
linguagem infantil “cavalo de pau” Esse nome escolhido 

não fazia sentido, assim como a arte que perdera todo o 
sentido diante  da irracionalidade da guerra. 

 
        4.6 – SURREALISMO 
     

         
 

Surrealismo é a arte dos sonhos, do 
subconsciente. O artista surrealista mistura em suas 
composições sonho e realidade. Para ele, as melhores 
idéias podem ser totalmente absurdas, parecendo até 
alucinações. Que se baseava principalmente nos estudo 
de Freud e explorava o inconsciente e o sonho nas 
expressões artísticas. O movimento surgiu na França em 
1924. 

 
         4.7 – ABSTRACIONISMO 
         A palavra abstrato, pode ser aplicada a qualquer 
obra de arte que não faça uma representação imediata 
dos objetos. O artista abstracionista usa cores, linhas e 
manchas para criar formas indefinidas, não copiando mais 
a realidade. 

O pintor Russo Wassily Kan Dinsky é considerado 
por muitos historiadores o iniciador da pintura abstrata. 

O obstracionismo dominou a pintura moderna e 
se diversificou em duas tendências principais: 
a) Abstracionismo Informal: expressa os sentimentos e 
as idéias do artista, e este, com total liberdade e 
expressão, utiliza cores e formas de maneira espontânea. 

                       
                                   
b) Abstracionismo Geométrico: As formas e as cores 
são organizadas e a base da composição são linhas e 
figuras geométricas.  
 

                    
 
         LENDO UM QUADRO 
 

As Tentações de Cristo na Pintura de J. 
Janknegt 
                          

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_YbnHIQ-DU9A/SsU439QAkdI/AAAAAAAAAHY/sy3-ulY9zHE/s400/Piet%2BMondrian.jpg&imgrefurl=http://quemeopintor.blogspot.com/2009/10/piet-mondrian.html&usg=__6Wu5oNK1akKIBlIAkbvFeBtv15g=&h=400&w=300&sz=25&hl=pt-BR&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=d0nAyU3zbU2WPM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dpintura%2B%2Bpiet%2Bmondrian%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.eacfacfil.net/?p=1447
http://www.eacfacfil.net/?p=1447


                                                                                                                                              
 
                                                                            
                                                                                                                                                                                   
 

  

 
 

       A pintura que hoje apresentamos é de James B. 
Janknegt, pintor americano, nascido em Austin, no Texas, 
em 1953. Começou a pintar em 1982, e tem vasta obra de 
temática religiosa, que abrange episódios do Antigo e do 
Novo Testamento. Trata-se de uma pintura 
profundamente marcada pela sua fé católica de 
convertido.         
       Salta imediatamente à vista, nos seus múltiplos 
quadros, a natureza urbana e suburbana das paisagens 
em que situa os relatos bíblicos. Pinta as personagens 
vestidas com roupa moderna, utilizando objetos do nosso 
cotidiano (bicicletas, automóveis, rádios, auscultadores, 
televisões, telemóveis, computadores), pretendendo 
significar a urgência de trazer para o mundo citadino a 
mensagem evangélica. 

O seu estilo patenteia influências várias. Nota-se, 
entre outras, a técnica do cubismo que estiliza pessoas e 
coisas em formas geométricas essenciais (retângulos, 
triângulos, cones, cilindros, esferas), tendência que 
começou, na pintura europeia do séc. XIX, com Cézanne, 
e atingiu o seu ponto mais alto em Braque e Picasso. 
Ligado ao cubismo, evidencia-se também o 
simultaneísmo que visa apresentar, num só desenho, 
vários aspectos que um objeto pode adquirir, ou 
acontecimentos que ocorreram em distintos momentos. 

 O quadro que estamos a observar tem como tema as 
tentações de Cristo no deserto. Reparemos, em primeiro 
lugar, que o pintor reduz Cristo a uma cabeça. É uma 
perspectiva interessante, porque é à “cabeça”, onde 
colocamos a sede da inteligência e da imaginação, que a 
tentação se apresenta, propondo algo mau sob a 
aparência de bem. É nisso que ela consiste, 
essencialmente. Se a vontade, depois, adere ao que a 
inteligência lhe mostra enganadoramente, então dizemos 
que o homem cai na tentação. 
           Observe-se que o demônio se encontra igualmente 
representado, também ele reduzido apenas a um rosto. 
Podemos vê-lo na face direita de Cristo. A boca 
entreabre-se, mostrando os dentes agressivos, num esgar 
que significa a sua fealdade e as palavras que dirigiu ao 
Filho de Deus. A tentação demoníaca como que se 
incrustou na cabeça de Cristo.      
 O pintor não omitiu o deserto. Encontra-se 
estilizado nas abrolhos, nos cactos e nas rochas 
observáveis na parte inferior do quadro, bem como no céu 
pintalgado de estrelas que forma o fundo escuro do qual 
de destaca o rosto.     

 Se bem interpretamos a pintura, as pedras que o 
demônio queria transformadas em pão estão 
representadas no volume arredondado, logo abaixo da 
boca de Cristo. Os pequenos esboços vermelhos que 
ocupam as pupilas dos olhos sugerem um homem a cair. 
Aludem à segunda tentação.    
 A última, a do poder e das riquezas dos reinos 
deste mundo, evoca-se na paisagem urbana de arranha-
céus e de fábricas, desenhada na testa. Pelo tamanho 
que o pintor lhe dá, seria, na sua interpretação, a maior de 
todas as tentações. Podemos interpretar o desenho da 
cidade como representação de Nova Iorque, centro 
simbólico do poder político, econômico e financeiro. Estes 
arranha-céus poderiam também significar o pináculo do 
templo aonde o demônio conduziu Cristo.   
 Se bem reparamos, lendo o quadro de baixo para 
cima, as tentações são pintadas pela mesma ordem do 
relato de S. Mateus: o pão, o espectáculo da queda, a 
riqueza e o poder. 

Luís da Silva Pereira, Professor do Curso de Estudos 
Artísticos e Culturais / FacFil / UCP 

 

 
                4.8 – ARTE BRASILEIRA 
 
CONCEITO: 
             A arte é a manifestação dos sentimentos 
humanos por meio de imagens e símbolos. Os 
sentimentos manifestam-se por meio da palavra escrita ou 
falada, peja pintura, escultura, desenho, gravura, 
arquitetura, música, dança, fotografia, decoração, 
mobiliário, etc.  

Na formação da arte brasileira temos a influência 
da arte indígena, da arte negra e da arte portuguesa. 

 
1. PINTURA CORPORAL 

A pintura corporal servia para distinguir as classes 
em que se subdivide a sociedade indígena. Eram 
utilizados: o vermelho e o amarelo do urucum; o azul do 
jenipapo; o preto do pó de carvão. As cores eram fixadas 
com seiva de babaçu. A aplicação das cores era realizada 
com os dedos, com estiletes de palha ou madeira. Para 
pintar os rostos, utilizavam carimbos feitos de barro ou 
madeira. 
 
2. ARTE PLUMÁRIA 

As penas são usadas na ornamentação do corpo 
e podem servir para: 
a) Desenhos corporais: penas coladas sobre uma 
camada de resina, cobrindo o corpo, do tronco até os 
joelhos; 
b)Artefatos confeccionados com penas: eram 
confeccionados para serem usados em rituais e também 
para adornar colares, cocares, mantos, etc. 
 
3. ARTE DE PEDRA 

Os índios faziam instrumentos de pedras que eram 
utilizados para a caça, rituais e adornos. Ex.: machados, 
esculturas de aves, peixes ou mamíferos. 

 
 4. CERÂMICA 

23 
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Era ornamental, ritual e utilitária. Os índios faziam 
do barro cuias, vasos zoomórficos (nas extremidades 
aparecem a cabeça e a cauda de um animal), chocalhos, 
etc. Utilizavam para isso a argila, dando-lhe polimento 
com a folha de uma árvore. Recobrem a argila com uma 
mistura de urucum, barro e água, para levá-Ia ao forno. 
Depois de cozidos, as peças são cobertas com urucum e 
óleo de picuí e pintados. Aplicam fuligem na parte interna. 

 
5. TRANÇADOS 

Os índios fazem cestos de palha, trançados em 
espiral ou teia. Misturam palha clara a palha tingida. As 
esteiras de palha são utilizadas como leito para recobrir 
as cabanas ou proteger alimentos. 
 
4.9 – A Influência dos Negros nas Artes 
 
           O negro e a cultura brasileira 
        O negro urbano veio a ser o que há de mais vigoroso 
e belo na cultura popular  brasileira. Com base nela é que 
se estrutura o nosso Carnaval, o culto de Iemanjá, a 
capoeira e inumeráveis manifestações culturais. Mas o 
negro aproveita cada oportunidade que lhe é dada para 
expressar o seu valor. Isso ocorre em todos os campos 
em que não se exige escolaridade. E o caso da música 
popular, do futebol e de numerosas formas menos visíveis 
de competição e de expressão. O negro veio a ser, por 
isso, apesar de todas as vicissitudes que enfrenta, o 
componente mais criativo da cultura brasileira e aquele 
que junto com os índios mais singulariza o nosso povo. 

 
A ARTE AFRICANA (NEGRA) 

A raça negra, a mais escravizada do mundo, 
apesar de arrancada de sua terra, nunca perdeu sua 
altivez espiritual e conservou sua extraordinária 
criatividade artística. 

Os africanos cantam e dançam em todas as 
vicissitudes da vida: ao nascer e ao morrer; quando 
casam, trabalham ou guerreiam e, sobretudo, quando há 
cerimônias religiosas. Para o negro africano, as 
máscaras, as esculturas, a decoração, a música e a 
dança, são meios de comunicação, de promoção e de 
identificação da tribo, e de ligação com diversas 
divindades. 
            A maior contribuição à arte negra, no Brasil foi 
para a música, com  instrumentos e ritmos (samba, 
batuque), e na formação do sincretismo religioso 
(umbanda, candomblé, etc.). 
 
 

           AGORA É COM VOCÊ!!! 
                     ATIVIDADES 
 
1ª) Qual a alternativa NÃO corresponde às principais 
características do Expressionismo? 
a) Pesquisa no domínio psicológico; 
b) Dinamismo improvisado, abrupto, inesperado; 
c) Pasta grossa, martelada, áspera; 
d) Imitação dos modelos da natureza e objetos reais; 
e) Preferência pelo patético, trágico e sombrio. 
 

2ª) Leia atentamente os itens abaixo: 
 
I - No final do século XXI há uma ação contra as regras 
que predominavam em toda a arte. 
II - Abandono das técnicas e temas tradicionais. 
III - Jogo de claro e escuro visando representação fiel da 
realidade e das pessoas. 
IV - saída dos ateliês iluminados artificialmente para 
resgatar ao ar livre a natureza, tal como ela se mostrava 
aos seus olhos.  
 
Qual dos itens a cima correspondem à principal proposta 
do Impressionismo: 
a) I; lI e III 
b) I; III e IV 
c) I; lI e IV. 
d) lI; lII e IV. 
e) III e IV 
 
3ª) Qual dos artistas abaixo não pertence ao grupo dos 
principais artistas do impressionismo? 
a) Claude Monet ;  
b) Edouard Manet ;  
c)  Auguste Renoir ;  
d) Edgar Degas; 
e) Renoar. 
 
4ª) Qual alternativa resume a arte Expressionista? 
a) O expressionismo procurou demonstrar a realidade 
absoluta através de técnicas que envolviam um jogo de 
regras acadêmicas, determinando traços precisos e bem 
acabados; 
b) O Expressionismo procurou expressar as emoções 
humanas e interpretar as angústias da grande burguesia 
moderna em pinturas solenes e magníficas. 
c) O Expressionismo procurou expressar as emoções 
humanas e interpretar as angústias que caracterizaram 
psicologicamente o homem do início do século XX;  
d) O Expressionismo procurou expressar as atitudes 
irracionais humanas, deixando clara a sua real intenção 
nas artes que era a de chegar ao pleno conhecimento da 
arte naturalista.                                                                     
e) O Expressionismo procurou através dos estudos 
psicanalistas de Renoir, expressa as emoções humanas 
mediante aos mais belos quadros e obras da era clássica, 
propiciando assim um deleite espiritual no observado 
moderno. 
 
5ª) Na pintura expressionista, qual a principal 
característica? 
a) Representação da realidade sobre a óptica 
academicista; 
b) A deformação da realidade sob a óptica dos 
sentimentos;  
c) Valorização das cores e feitos da luz natural nos 
objetos e seres;  
d) Reutilização dos modelos clássicos de forma patética e 
sentimental; 
e) A deformação da realidade sob a óptica dos sentidos. 
 
6ª) Qual a principal característica do Fovismo: 
a) São as formas geométricas; 



                                                                                                                                              
 
                                                                            
                                                                                                                                                                                   
 

  

b) A utilização das cores claras; 
c) O uso de cores violentas e sem matizes; 
d) É o uso das cores, linhas e manchas para criar formas 
indefinidas; 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
7ª) Fovismo significa: 
a) Cavalo de Pau; 
b) Fauna; 
c) Cores violentas; 
d) Colore; 
e) Feras. 
 
8ª) O movimento Cubista surgiu em ______________ em 
________ com a tela ______________. 
 
a) Itália, 1907, Mulher com violão; 
b) Alemanha, 1907, Mavilda; 
c) Espanha, 1907, Vênus de Willendorf; 
d) Paris, 1907, Lês Demoiselles D`Avignon. 
e) Inglaterra, 1907, A Fonte. 
 
9ª) Dominou a pintura moderna e se diversificou em duas 
tendências principais. É correto afirmar: 
a) Cubismo sintético e Cubismo Informal; 
b) Abstracionismo informal e geométrico  
c) Abstracionismo sintético e analítico; 
d) Cubismo analítico e cubismo da frontalidade; 
e) Fovismo e o dadaísmo. 
 
10ª) Como se chama o artista iniciador do cubismo e do 
abstracionismo: 
a) Di Cavalcanti e Natalia Tatlin; 
b) Carlos Casagemas e Pablo Picasso; 
c) Wassily Kandinsky e Pablo Picasso; 
d) Wassily Kandinsky e Guillaume; 
e) Pablo Picasso e Mãe Westt. 
 
11ª) São Obras feitas intuitivamente pelo artista, por meio 
de cores e formas de na espontânea. 
a) Realismo; 
b) Impressionismo; 
c) Cubismo Analítico; 
d) Asbtracionismo Informal; 
e) Fovismo. 
 
12ª) O cubismo foi influenciado pelo Francês Paul 
Cézanne. É correto afirmar o seu estilo antes de se tornar 
cubista. 
a) Fauvismo; 
b) Pós-Impressioanismo; 
c) Op-Art; 
d) Barroco; 
e) Impressionista. 
 
13ª) São as manifestações do subconsciente, absurdas e 
ilógicas, como as imagens dos sonhos e das alucinações, 
que produzem as criações artísticas mais interessantes. 
Estamos falando do movimento? 
a) Dadaísmo; 
b) Surrealismo; 
c) Futurismo; 

d) Abstracionismo; 
e) Pop Art. 
 
14ª) O dadaísmo é um movimento que podemos afirmar: 
a) Que representa alguns aspectos da realidade com 
excesso de realismo; 
b) Que valoriza velocidade produzida pela  mecanização 
do mundo contemporâneo levando a criação do 
movimento conhecido por dadaísmo; 
c) Sendo a negação total da cultura, que defende o 
absurdo, a incoerência, a desordem, o caos. 
Politicamente, firma-se como um protesto contra uma 
civilização.  
d) Foi uma reação ao impressionismo, já que esse 
movimento se preocupou apenas com as sensações de 
luz e cor. 
e) Foi um movimento arquitetônico que procurou renovar 
as artes plásticas.  
 
15ª) O maior artista do surrealismo na Europa foi: 
a) Aldemir Martins; 
b) Salvador Dali; 
c) Pablo Picasso; 
d) Marcel Duchamp; 
e) Wassily Kan Dinsky. 
 
16ª) Podemos definir a arte brasileira como: 
a) A manifestação dos sentimentos humanos por meio de 
imagens e símbolos; 
b) Expressam os sentimentos e as idéias do artista; 
c) Expressar s formas e as cores humanos por meio de 
imagens; 
d) A manifestação das imagens que provocam emoções; 
e) A arte da cor. 
 
17ª) As penas são usadas na ornamentação do corpo e 
podem servir para: 
a) Desenhos corporais; 
b) Arte da pedra; 
c) Trançados; 
d) Artefatos confeccionados com argila; 
e) Trançados e artefatos com argila. 
 
18ª) A arte brasileira tem influência das artes: 
a) Indígena, francesa e americana; 
b) Negras, indígena e mulçumana; 
c) Portuguesa, negra e indígena; 
d) Portuguesa, holandesa e tailandesa; 
e) Tailandesa, negra e americana. 
 
19ª) Com base na arte negra é nela que se estrutura o 
nosso: 
a) A Capoeira, o culto de Iemanjá e a Bossa Nova; 
b) O culto de Iemanjá, o carnaval e o Rock; 
c) A Capoeira, o carnaval e o culto de Iemanjá; 
d) O culto de Iemanjá, a capoeira e o bailado; 
e) Bailado, o fado e o carnaval. 
 
20ª) O samba, o batuque, a umbanda, etc. foram as 
maiores contribuições deixada pela cultura: 
a) Negra; 
b) Indígena; 



                                                                                                                                              
 
                                                                            
                                                                                                                                                                                   
 

  

c) Portuguesa; 
d) Negra e Indígena; 
e) Portuguesa e Indígena.    
                                            
             
21ª)  A leitura do poema Descrição da guerra em 
Guernica traz à lembrança o famoso quadro de Picasso. 
           Entra pela janela 
           o anjo camponês; 
           com a terceira luz na mão; 
           minucioso, habituado 
           aos interiores de cereal, 
           aos utensílios que dormem na fuligem; 
           os seus olhos rurais 
           não compreendem bem os símbolos 
           desta colheita: hélices, 
           motores furiosos; 
           e estende mais o braço; planta 
           no ar, como uma árvore 
           a chama do candeeiro. 
          (...) 
Carlos de Oliveira in ANDRADE, Eugénio. Antologia 
Pessoal da Poesia Portuguesa. Porto: Campo das Letras, 
1999. 
 
Uma análise cuidadosa do quadro permite que se 
identifiquem as cenas referidas nos trechos do poema. 

 
 
 

Podem ser relacionadas ao texto lido as partes: 
a) a1, a2, a3                                                                       
b) f1, e1, d1                                                                        
c) e1, d1, c1                                                                       

d) c1, c2, c3                                                                       
e) e1, e2, e3 
 
22ª)  Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa 
com opiniões ora favoráveis ora desfavoráveis. Um 
organismo ao receber material genético de outra espécie, 
ou modificado da mesma espécie, passa a apresentar 
novas características. Assim, por exemplo, já temos 
bactérias fabricando hormônios humanos, algodão 
colorido e cabras que produzem fatores de coagulação 
sangüínea humana. 
      O belga René Magritte (1896 – 1967), um dos pintores 
surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. 
Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo 
sobre os transgênicos, qual das obras de Magritte, abaixo, 
estaria mais de acordo com esse tema tão polêmico? 

a)   
 

b)     
 
 

c)  
 
 

d)      
 
 

e)     
 
 
23ª) O autor da tira utilizou os princípios  de composição 
de um   conhecido movimento artístico  para  representar  
a  necessidade   de   um   mesmo  observador  aprender   



                                                                                                                                              
 
                                                                            
                                                                                                                                                                                   
 

  

a considerar,  simultaneamente,    diferentes pontos de 
vista. 

 
Das  obras  reproduzidas,  todas  de    autoria  do  pintor  
espanhol   Pablo Picasso,   aquela  em  cuja composição  
foi  adotada  um procedimento semelhante é: 

           
             ( A )                                     ( B )    

 

           
             ( C )                                   ( D ) 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               

       
                                    

 
       
                                                    

         
 

24ª) Visualizando   as   figuras   acima,    dos  movimentos 
artísticos modernos estudados em  sala  de  aula.   
Analise-as  e  responda respectivamente a qual 
movimento artístico elas pertencem: 
                                       
                              

FIGURA O1:__________________________ 
 
FIGURA 02:__________________________ 
 
FIGURA 03: _________________________ 
 
FIGURA 04: __________________________ 
 
 
               
 
 
 

FIGURA 02 

FIGURA 03 

FIGURA 04 

FIGURA 01 

VOCÊ VAI APRENDER 
 
V- Linguagens Artística 

 Fotografia 

 Cinema 
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V – A FOTOGRAFIA 
        Há  muitos  anos,  as  pessoas  que queriam  ter  um  
retrato encomendavam uma pintura, um desenho  ou uma 
escultura  a um artista.    A pessoa retratada tinha de ficar 
parada muitas horas, posando para o artista, que 
precisava  ter  muita habilidade para conseguir a 
semelhança.  Hoje  em  dia,  graças  à fotografia, é muito 
simples fazer um retrato. 
    

      
 
         Mas as fotografias  não servem apenas para fazer 
retratos.    Vivemos rodeados de imagens fotográficas.      
Algumas aparecem  em  formais  e  revistas  e  servem  
para  informar  sobre  acontecimentos  de  muitos lugares  
do mundo ou são utilizadas  como  ilustração, para 
completar o que dizem os textos.   É  muito   frequente 
encontrar nos anúncios  publicitários,  em  grandes  
cartazes  ou  nas   revistas. E também são muitas as 
pessoas que utilizam a fotografia para fazer obras de arte. 

        
 
                  As fotos servem para  recordar as pessoas 
queridas, os lugares que visitamos,  as  coisas  que  
fizemos  durante uma viagem..  também são úteis as fotos 
históricas,  que  nos  permitem  ver  como eram as 
pessoas, os objetos e os lugares de outros tempos. 
 
 
    COMO AS FOTOGRAFIAS SÃO FEITAS  
                 A  palavra  “Fotografia” vem do grego e 
significa “Desenho de luz”. Chama-se  assim  porque  as  
imagens    são conseguidas  utilizando-se  luz  e  alguns 
materiais especiais, como um rolo de  filme para fotos e 
papel fotográfico, que se torna mais escuro com a luz. 
                Para  fazer  uma foto se necessita,  em  
primeiro lugar, uma máquina fotográfica.   Apesar  de 
existirem muitos tipos, por dentro todas são parecidas.  

Por exemplo,  todas  as  câmeras  tem lentes, que  
servem  para  dirigir  os  raios de luz que passam pelo 
orifício e para proporcionar imagens mais nítidas.     Além 
disso, tem mecanismos que servem para  medir a  
quantidade  de  luz  que queremos que passe  através  do  
orifício  da câmera ou para enfocar as imagens. 
                Vejamos,  como  um   exemplo, os passos 
necessários para podermos fazer uma fotografia. 
                 Suponhamos que queremos tirar  uma foto do 
pátio do colégio.    A  primeira coisa a fazer é por o filme     
dentro da câmera. 
                  O pátio do colégio deve    impressionar  o 
filme, ou seja, fazer incidir luz sobre ele.  Por isso, a 
seguir,   devemos enfocá-lo com a câmera e “disparar”, 
apertando o botão. Para que a imagem  do pátio apareça 
no filme, é preciso levá-lo para revelar. 
         Para revelar o filme, utilizam-se produtos químicos  
que fazem mais rápido  o escurecimento das zonas onde 
incidiu   a luz e que fixam as imagens para      evitar que 
continuem  escurecendo.  Tanto a revelação como a 
aplicação do fixador   devem ser feitas totalmente no 
escuro. 
 

 
 

 

            
 
         Como se consegue que o   negativo tenha de novo a 
aparência do pátio,  com as luzes e as sombras iguais às 
do   pátio real? É preciso que o positivo, que se faz 
passando a imagem do pátio do filme para o pátio do 
papel fotográfico. Isso deve ser feito em um quarto escuro 
e se  utiliza papel fotográfico, que é   um     papel sensível 
à luz, como o filme. 
 
A Linguagem Fotográfica 
         Embora as fotografias  pareçam semelhantes à 
realidade, nunca são iguais a ela. Por isso, permitem  que 
a pessoa que faz a fotografia possa se expressar de  
várias maneiras, utilizando diferentes recursos. 
          O primeiro recurso de que se dispõe é a escolha do 
que vai ser fotografado, ou seja, o enquadramento. 
Mediante o enquadramento, a pessoa  que tira a 
fotografia presta atenção a uma parte do que está vendo, 
e essa é a imagem que a sua câmera registrará. 

UNIDADE V 
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          Se duas pessoas tirarem fotos da mesma árvore, 
suas imagens  poderão ser bastante diferentes. Por 
exemplo, uma poderia fotografar a árvore toda e a outra 
só um galho, ou uma folha. 
          Também é possível intervir no tamanho das coisas 
fotografadas. Para isso pode-se usar a escala de planos, 
que consiste em fazer com que o objeto  ou a pessoa que 
vamos fotografar ocupe toda a imagem ou só uma parte 
dela. 
           A primeira fotografia abaixo é um plano geral; 
aparece todo os elementos da fotografia. Na segunda 
imagem, vemos um rosto de uma jovem segurando uma 
flor e visualizamos melhor o seu rosto. 
           O ponto de vista também pode ser utilizado nas 
fotografias para fazer com que as coisas pareçam 
maiores ou menores do que são. Esse recurso  se chama 
angulação. Se fotografarmos algo olhando de baixo, 
parecerá maior e mais importante. Se fotografarmos de 
cima, parecerá  que o estamos denominando e ficará 
menor do que é na realidade. 

       
                         imagem 1   
 

           
                        imagem 2     
 
 
V – CINEMA 
             A história do cinema começa em finais do século 
XIX, quando em 28 de dezembro de 1895 os irmãos 
Lumière projetaram publicamente a saída de operários de 
uma fábrica francesa em Paris. 
         Com certeza o cinema faz parte de sua vida. Ele é 
essencial na vida moderna. Essa invenção foi possível a 
partir dos progressos na técnica da fotografia, associados 
a idéias antigas,   como a  dos  primeiros  teatros  de 
sombras (sombras que os  orientais  projetavam na   
parede   para contar  uma história), das marionetes e da 
lanterna  mágica  (figuras ampliadas e projetadas a partir 
de vidros ilustrados diante da iluminação de uma vela do 
século XVII).   

    
 
           Todos eles utilizam a capacidade do olho humano 
de guardar por um décimo de segundo uma imagem. 
Quando as diversas fases sucessivas de um movimento 
são decompostas em imagens independentes 
(fotogramas) e projetadas   numa   velocidade de vinte e 
quatro imagens por segundo, criam no espectador a   
ilusão  de movimento contínuo. 

        
 
 
       Em sua origem, o cinema era mudo e em preto e 
branco. Os  primeiros  filmes são de  curta  duração  (um  
ou  dois  minutos) e mostram cenas do cotidiano captadas 
ao ar livre por uma câmera fixa. 
          A primeira exibição  pública de um filme,  A   
Chegada    do   Trem  à   Estação   de Ciotat,  é  
realizada  em 28 de dezembro de  1895,  em  Paris,  pelos  
irmãos Auguste (1862–1954)  e Louis Lumière (1864–
1948). 
           Os dois franceses haviam criado  o cinematógrafo,  
aparelho   capaz de exibir imagens em movimento,   e  
são  considerados os inventores do cinema. 
         Mas  o  norte-americano  Thomas Edison (1847-
1931) também é considerado  um dos seus precursores,  
pois  inventou a película, em 1879, e foi o primeiro a 
comercializar  uma máquina  de filmar: o cinematógrafo. É  
o  francês    Georges    Méliès (1861-1938) que  introduz  
a ficção no cinema usando recursos como cenários   e 
figurinos. É atribuída a ele a realização dos primeiros em   
cores. 
            Um  exemplo de sua  ficção colo-                                      
rida é Viagem à Lua (1902).    O grande avanço, porém, é 
com o norte-americano   David  Wark Grifith (1875-1948). 
          Ele cria o corte e a  montagem, o    que permite 
contar ações paralelas intercalando as imagens. Griffith  
também   inova   ao deslocar  a  câmera  para  filmar  
closes. Suas  inovações  estão  reunidas  em  O 
Nascimento de uma Nação (1905), filme sobre a Guerra 
da Sucessão norte-americana (1861-1865). 
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           É  nos  Estados  Unidos  que  se concentra  a  
produção  e são montados os primeiros estúdios  de 
filmagem,   em Hollywood. 
            Em  1927  surge o primeiro filme falado:  O  Cantor  
de  Jazz, um filme de Alan Crosland. A cor somente  
começou a chegar ao cinema em 1932. O cinema evoluiu   
rapidamente e hoje  temos superproduções que utilizam 
efeitos  especiais incríveis, conseguidos a partir do 
computador.  
            O cinema utiliza muitos recursos provenientes  do  
código  visual  que conhecemos,  mas  há  processos que 
são exclusivos  da  produção  de  filmes. Enquadramento,  
composição,  cor,  luz  e sombra são elementos que 
compõem  o alfabeto  cinematográfico,  mas  é importante  
compreender também outros  conceitos: 
 
 Primeiro plano: imagem bem próxima, como a de 

um rosto, por exemplo. 

                             
 
 Plano médio: uma pessoa quase de corpo inteiro. 

 

                 
 Plano geral: uma rua, uma paisagem, uma cidade.  
 
 

          

 Montagem: reunião por meio  do corte e emendas 
das diversas partes filmadas,  criando a 
continuidade e o ritmo  da narrativa. 

        

CINEMA NO BRASIL 

       Em 08 de julho de 1896, acontece a primeira sessão 
de cinema no Brasil realizada na cidade do Rio de Janeiro 
e no ano seguinte é inaugurada a primeira sala de cinema 
à Rua do Ouvidor, 141, no centro do Rio de Janeiro. Não 
possuímos registros históricos que comprovem a teoria de 
que o cinema brasileiro teria iniciado suas produções em 
meados de 1898. 

O que se sabe é que ao retornar de Paris, Afonso 
Segreto, teria registrado as primeiras imagens da Baía de 
Guanabara com uma câmara trazida da Europa, o que foi 
noticiado pelo “A Gazeta de Notícias”, no dia 19/06/1898.  

Os primeiros filmes de ficção datam de 1908, 
encenam pequenos trechos de óperas e operetas (La 
Boheme, O Guarani, Barcarola), com intérpretes atrás da 
tela para dar ao filme o áudio ainda não  introduzido.  

Esta, foi a era do “Cinema Mudo”. Após estes 
primeiros registros, sucederam-se então a produção de 
estilos, mais alegre, e que podemos classificar de “filme 
cômico” (Nhô Anastácio chegou de viagem), mas também 
como imitação estrangeira, os filmes policiais (O crime da 
Mala e Os Estranguladores), os melodramas (A cabana 
do Pai Tomás, O remorso vivo), dramas históricos, temas 
religiosos, temas carnavalescos e a presença dos lindos 
filmes cantados (A viúva alegre). O cinema brasileiro sofre 
aí uma grande transformação de registro de cenas ou 
pequenas histórias para filmes com enredo. 

Os atores de cinema, surgem vindos do teatro 
como Adelaide Coutinho, Abigail Maia e João de Deus. O 
filme mais antigo que se tem notícia é o chamado “Os 
óculos do vovô”, de 1913. 

Os grandes colaboradores e criadores do cinema 
brasileiro foram Afonso Segreto, Francisco Marzuello, 
Giuseppe Labanca, e outros. 

       A era do cinema mudo se estendeu no Brasil até os 
anos 30. Nesta década, surgiram as companhias 
cinematográficas.  

Em 1930, Adhemar Gonzaga fundou a Cinédia, que 
assegurou com tamanha importância a continuidade do 
cinema brasileiro. Em 1934, a Brasil Vital Filmes, e em 
1937, Sonofilmes. Chegamos assim à era das 
“Chanchadas” produzidas pelas companhias 
cinematográficas Atlântida (1941), no Rio de Janeiro, Vera 
Cruz (1949) em São Paulo, e a pioneira Cinédia, 
revelando tantos nomes como Oscarito, Grande Otelo, 
Dercy Gonçalves.  
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           Atores da Atlantida     
 

       
    Branca de Neve e os 7 anões 
 
                       

       
                   Viagem à Lua 
 

        
  A Chegada do Trem à Estação de Ciotat      
 
 

       
           câmera  para  filmar  closes    
 

            AGORA É COM VOCÊ!!! 
                     ATIVIDADES 
 
1ª) A  palavra  fotografia vem  do grego e significa: 
a) Desenho de luz 
b) Captar a luz 
c) Fuga da luz 
d) Registro da luz 
e) Angulação 
 
2ª) Há muitos anos, as pessoas que queriam ter um 
retrato encomendavam  uma pintura, um desenho ou uma 
escultura  a um artista, que precisava ter uma  habilidade 
para conseguir a semelhança.  Hoje  em  dia,  graças  à  
fotografia, é muito simples fazer: 
a) um layout 
b) um retrato 
c) uma computação gráfica 
d) uma fotomontagem 
e) fotoshop 
 
3ª) O que podemos falar sobre ANGULAÇÃO:       
a) Efeito que possibilita  a  fotografia a fazer  novos   
    efeitos  de  aproximação  e   curvatura. 
b) Possibilita  a  escolha melhor de se fofotolito. 
c) Pode ser utilizado nas fotografias para  fazer com que  
    as coisas pareçam maiores ou menores do que são. 
d) Pode ser utilizado somente nas fotos  digitais, pois elas 
    possuem mais recursos. 
e) Pode ser utilizado somente para recordar um ente   
    querido.  
 
4ª) O primeiro recurso de que se dispõe é a escolha do 
que vai ser fotografado,   ou seja, o: 
a) objeto 
b) enquadramento 
c) filme 
d) desenho de luz 
e) todas as alternativas estão incorretas 
 
5ª) Qual a função da lente na câmara fotográfica? 
a) recolher os raios de luz emanados pelo objeto e dirigi- 
    los à emulsão   sensível.  
 
b) captar a luz do ambiente para que  o filme receba  
    exposição correta. 
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c) ampliar a imagem do objeto 
d) calcular a profundidade do objeto 
e) aumentar a polarização da claridade e  do objeto 
 
6ª) Relacione  na  coluna  (B) o   número correspondente 
de acordo com as formas de expressão (planos) que está 
na coluna (A): 
    COLUNA  (A)                   COLUNA (B) 

1-          (     ) Plano Geral 
 
 
 

2-         (    ) Primeiro Plano    
 

  3 -            (    ) Plano Médio 
 
 
7ª) O cinema utiliza muitos  os  recursos provenientes  do  
código  visual  que conhecemos,  mas  há  processos que    
são  exclusivos  da  produção de filmes.    São elementos 
que compõem o alfabeto cinematográfico como:                                               
a) enquadramento                                                              
b) composição                                                                     
c) a cor e a luz                                                                    
d) sombra                                                                            
e) todas as alternativas estão corretas 
 
8ª) O cinema surgiu na:                                                      
a) Itália                                                                                
b) França                                                                             
c) Estados Unidos                                                               
d) Estados Unidos e na Itália                                              
e) França e Itália 
 
9ª) Eles  foram  revelados   pela  companhia 
Cinematográfica Cinédia:                                                   
a) Dercy Gonçalves e Mazzaropi                                        
b) Mazzaropi e Grande Otelo                                              
c) Grande Otelo e Oscarito                                                 
d) Oscarito e Afonso Segreto                                             
e) Francisco Marzuello e Dercy Gon- çalves 

 
10ª)  O  primeiro  projetor  a  ser  inventado   fazia   com  
que  as  figuras  fossem  ampliadas  a  partir   de   vidros   
ilustrados  diante da  iluminação  de  uma vela  do século 
XVII. Esse projetor era chamado de:                                                           
a) cinematógrafo                                                                       
b) cinédia                                                                                 
c) lanterna mágica                                                               
d) cinimatógrafo                                                                    
e) lanterna mágeca 
 
11ª)  Para revelar  o  filme, utilizam-se produtos químicos    
que    fazem    mais    rápido         o   escurecimento   das 
zonas  onde   incidiu   a  luz   e   que   fixam  as   imagens    
para    evitar      que  continuem     escurecendo. Tanto   a   
revelação como a aplicação do fixador devem  ser   feitas 
totalmente no:                                                                     
a) claro                                                                                
b) fotolito                                                                             
c) escuro                                                                             
d) agência de propaganda                                                  
e) B.O (boletim de ocorrência) 
  
12ª) O que se sabe é que ao retornar  de Paris,  Afonso 
Segreto,  teria    registrado as primeiras imagens da(o):                                                    
a) Baía do Guajara                                                                    
b) Rio de Janeiro                                                                       
c) Baía de Guanabara                                                              
d) Cristo Redentor                                                                       
e) todas  as  alternativas   estão  incorretas 
 
13ª) Para fazer  filmes,     utilizam-se   recursos especiais.  
O mais    importante   deles    é       a montagem, que  é a 
ordenação  das diferentes tomadas que foram feitas  se-
paradamente, em  diferentes  momentos e em  diferentes  
lugares.  Por  exemplo, num filme  em  que há duas  pes- 
soas  passeando por um jardim, pode-se  ter uma tomada 
de um ______________  onde parece o jardim e se veem, 
ao longe, as     duas pessoas. É correto afirmar:                                 
a) Primeiro plano                                                                   
b) Plano médio                                                                        
c) Plano geral                                                                        
d) Pano de montagem                                                           
e) Segundo plano 
 
14ª) Os  primeiros  filmes  de   ficção  datam  de 1908, 
encenam pequenos trechos  de óperas  e operetas. 
Podemos citar como:                                                          
a) La Boheme                                                                         
b) Os Estranguladores                                                          
c) A Viúva Alegre                                                               
d) Os Óculos do Vovô                                                        
e) Nhô Anastácio 
 
15ª) Quando as  diversas  fases  sucessivas  de  um  
movimento são  decompostas  em imagens indepen- 
dentes  e  projetadas  numa  velocidade  de  vinte   e  
quatro  imagens por  segundo, criam  no espectador           
a   ilusão  de  movimento contínuo, chamado de:                                                                                             
a) fotopógrafo                                                                              
b) fotogramas                                                                              
c) fotografias                                                                              
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d) fotoprojeção                                                                           
e) fotoprojetordor 
 
16ª) É  a  reunião   por   meio   do    corte       e emendas  
das  diversas  partes  filmadas, criando a continuidade  e 
o ritmo  da narrativa. É correto afirmar:                                                
a) lanterna mágica                                                                    
b) cinematógrafo                                                                      
c) plano médio                                                                        
d) montagem                                                                            
e) zoom 
 
17ª) O filme mais antigo que se tem noticia no Brasil é 
chamado:                                                                               
a) Baía da Guanabara                                                         
b) A Cabana do Pai Tomás                                                
c) Os óculos do Vovô                                                              
d) O Crime da Mala                                                                  
e) O Remorso Vivo 
 
18ª) Os primeiros filmes de ficção datam de:                                                           
a) 1908                                                                                        
b) 1909                                                     
c) 1910                                                                               
d) 1911                                                                                         
e) 1913 
 
19ª) O    cinema     brasileiro     sofre   aí      uma grande  
transformação  de  registro      de  cenas ou pequenas 
histórias  para filmes  com:                                                         
a) melodramas                                                                            
b) enredo                                                                                     
c) operetas                                                                                
d) chanchadas                                                                           
e) dramaturgia 
 
20ª) Relacione as colunas: 
       COLUNA   A 

1-     
 
                                                             

2-     
                    

3-    
 

4-    
 

 5-     
 

6-    
 
 
 
COLUNA  B 
(     ) Os atores da  Atlântida 
 
 
(     ) Griffith inovou ao deslocar a câmera  para filmar  
       closes 
 
 
(     ) Primeiro desenho  de  longa  metragem 
 
 
(     ) Um exemplo de sua ficção colorida é  Viagem à Lua   
       (1902) 

 
(     ) A primeira exibição pública de  um  filme realizada 
        em 28  de  dezembro de 1895 
 
(     ) Em 1927 surge o primeiro filme falado  
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