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Cor
No momento, meu espírito está inteiramente
tomado pela lei das cores. Ah! Se elas nos
tivessem sido ensinadas em nossa juventude!
Van Gogh, 1853-1890

Dentre os elementos plásticos, a cor é o que causa maior impacto visual, afetando diretamente nossos
sentidos e emoções. Em Física, a sensação da cor é vista como a impressão que os raios luminosos (a luz) produzem
em nossos olhos. Sem luz, não há cor. As experiências com a luz solar começaram com Newton e as cores-luz que
conhecemos desde então são utilizadas em equipamentos tecnológicos como a televisão, o computador, o celular.
Elas diferem das cores usadas em pigmentos (tintas), pois suas origens são muito distintas.
As cores transmitem muitas informações e simbolismos e são uma das mais fortes experiências visuais que
temos todos em comum. Assim, a cor oferece um vocabulário enorme e de grande utilidade para a alfabetização
visual.

Figura 1- Ao atingir o córtex occipital, na parte posterior do cérebro, os efeitos da luz provocam a sensação de cor.

Cor-luz
A cor-luz é composta de raios luminosos da luz solar (luz branca), que se decompõem em sete cores
diferentes. Podemos observar esse fenômeno quando chove e as gotículas de água dividem os raios solares,
formando o arco-íris, composto de cores-luz. Também podemos observálo, quando a luz branca transpõe um prisma de cristal, ou ainda por
experiências mais simples, como fazer bolas de sabão ao sol.
Mas não é necessário que todas as cores do arco-íris atinjam nosso
olho para causar a sensação da luz branca, basta que as luzes
vermelha, azul e verde o atinjam simultaneamente. Por esse motivo
as cores primárias de luz são: vermelho, verde e azul anil.
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Cor-pigmento
A cor-pigmento é o pó ou a matéria que dá origem à cor presente nas
tintas, nos tecidos, nas folhas, etc. Enxergamos o vermelho das flores, por
exemplo, porque nelas há o pigmento vermelho. Ao ser iluminado pela luz
branca, esse pigmento absorve o verde, o azul, o amarelo, o laranja, o anil, o
violeta e reflete apenas o vermelho, porque seu pigmento também é o vermelho.
O que enxergamos é a cor-luz vermelha refletida.
As cores-pigmento podem ser transparentes ou opacas. As cores-pigmento transparentes são
Figura 2 - Luz vermelha refletida

aplicadas nas artes gráficas para pintar aquarelas, vitrais, etc., sendo suas cores

primárias: magenta, amarelo e azul ciano. Já as cores-pigmento opacas são usadas pelos químicos e artistas
e suas cores primárias são: vermelho, azul ciano e amarelo.
Para dar continuidade ao nosso estudo sobre cor,
usaremos como padrão as cores-pigmento opacas.

,
Cores primárias
As cores primárias são puras, não sendo obtidas por nenhuma mistura e são fundamentais para a formação
de todas as outras cores.
As cores primárias que usaremos como referência serão:
vermelho, azul ciano e amarelo

,
Cores secundárias
As cores secundárias se formam a partir da mistura de duas cores primárias em partes iguais.
As cores secundárias são:
verde, laranja e violeta.

,
Cores terciárias
As cores terciárias resultam da mistura de uma cor primária com uma ou duas cores secundárias. São todas
as outras cores, como o marrom, que pode ser formado a partir da mistura de amarelo, verde e vermelho ou preto
e vermelho, por exemplo.

Círculo cromático
É uma representação simplificada das cores que o olho humano percebe. Na maioria das vezes, é
representado com 12 cores: 3 primárias, 3 secundarias e 6 terciárias.

4

Complete o círculo cromático ao lado seguindo a legenda abaixo:
1, 2 e 3 – Cores primárias
4, 5 e 6 – Cores secundárias
7, 8, 9, 10, 11 e 12 – Cores terciárias

,

Cores complementares
As cores complementares são as contrárias no círculo cromático, isto é, uma dupla de cores
complementares se localizam em lados opostos no círculo. Também não se compõe de sua mistura, ou seja, a cor
complementar de uma primária não será derivada dela.

São cores complementares:
Azul x Laranja (vermelho + amarelo)
Vermelho x Verde (azul + amarelo)
Amarelo x Violeta (vermelho + azul)

Curiosidade
Você já parou para pensar por que
atualmente os médicos usam a cor
verde durante as cirurgias? Isto
acontece para que a retina, cansada do
vermelho do sangue, possa descansar,
já que o cérebro tende a projetar o
verde para que isto aconteça.

,
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Colora com as cores complementares
Azul x Laranja

Vermelho x Verde

Amarelo x Violeta

Cores análogas
São cores que se harmonizam por analogia, isto é, uma cor participa da formação da outra. Elas estão
localizadas nos círculos das cores lado a lado (são vizinhas tanto do lado esquerdo quanto direito).
Quando usadas numa composição, tendem a criar a sensação de profundidade.
São exemplos de cores análogas:
Verde < AZUL > Violeta
Violeta < VERMELHO > Laranja
Laranja < AMARELO > Verde

Colora o espaço abaixo criando os exemplos acima:

Tonalidade
São as cores criadas a partir da mistura de uma cor com preto (para escurecer) ou branco (para clarear).
Escurecendo

+ preto

+ preto

Cor*

+ preto

Clareando

+ branco

+ branco

+ branco
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* Preencha o retângulo “Cor” com a cor que desejar. Nos retângulos seguintes, colora com a referida cor
numa intensidade média e acrescente preto para escurecer, ou branco para clarear. Para escurecer basta acrescentar
preto em maior quantidade a cada retângulo indicado pelas setas. No entanto, para clarear, é necessário que colora
cada retângulo com a cor em intensidades diferentes, começando com intermediário, mais claro que a cor pura, até
uma intensidade fraquíssima no último retângulo. Depois acrescente branco numa intensidade média.

Nuance
É a gradação que surge a partir da mistura de cores sem usar o branco ou o preto. Mistura-se cor com
cor somente.

Monocromia e Policromia
Quando você emprega uma só cor e suas tonalidades, está fazendo uma composição monocromática.
Quando você emprega mais de uma cor e as tonalidades dessa cor, está fazendo uma composição policromática.
MONOCROMIA
MONO + CROMIA = UMA COR
POLICROMIA
POLI + CROMIA = MUITAS CORESS
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1º trimestre

Arte Medieval
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Arte Clássica?
Para compreendermos a representação visual na Arte Medieval, é preciso voltar
um pouco no tempo. O Homem e o contexto social no qual ele está inserido, vai se
transformando através do tempo e a Arte acompanha as mudanças. Você pôde perceber
tais mudanças ao estudar sobre a Arte na Pré-história e no Egito.
No entanto, como que será que essas transformações transcorreram na
mudança de eras marcadas pelo início da Era Cristã, ou seja, entre o a.C (antes de Cristo)
e o d.C (depois de Cristo)? Veremos que a Idade Média será marcada pela forte
influência da Igreja sobre a sociedade, mas antes de tal novidade, duas grandes
civilizações – Grécia e Roma – vão marcar um período que ficará conhecido como
Clássico na Arte, cuja representação visual terá como características o realismo
nas formas, a busca pela perfeição e a representação de temas mitológicos. A
visualidade da Arte Clássica será bem diferente da que estudaremos na Idade Média,
porém essencial para a passagem desta para a Idade Moderna.

Figura 3- Escultura grega Vênus de Milo

Arte Medieval
O período conhecido como Idade Média vai muito além do imaginário criado pelos contos de fadas, durou
aproximadamente mil anos (séc. V ao XV) e ficou conhecido por muitos como a “Idade das Trevas”, pois
acreditava-se que pouco havia se inovado ou criado nesses séculos, mas veremos a seguir que a produção artística
medieval foi intensa. Vale ressaltar que tal período foi marcado por guerras, conquistas, perdas e pela ascensão da
Igreja Católica, sendo assim, grande parte da Arte Medieval tem a fé católica como tema central.
O surgimento de uma nova organização social, cultural, econômica e política, trouxe novas demandas
tanto na arquitetura quanto nas demais produções artísticas. Na arquitetura, principalmente religiosa, poderemos
observar como as inovações no uso dos elementos construtivos transformaram as construções. Na pintura e na
escultura, também poderemos observar como essas novas demandas influenciaram a visualidade do período, a
principal transformação ficará por conta da construção da imagem que na Arte Clássica, produzida pelos gregos e
romanos, era mais naturalista, já na produção medieval observaremos formas menos naturais, muitas vezes até
deformadas.
Será ainda neste cenário, que surgirá uma “inovação” na Arte – a perspectiva, que abrirá caminho para
novos rumos na representação visual.
A Arte Medieval é formada por três estilos distintos conhecidos por: Arte Bizantina, Arte Românica e Arte
Gótica.

Arte Bizantina
Roma expande seu território conquistando a cidade de Bizâncio, criando o Império Romano do Oriente,
sendo assim, a Arte Bizantina tem seu centro de difusão a partir da capital, que passa a se chamar Constantinopla,
desenvolvendo-se a princípio incorporando características provenientes de regiões orientais, como Ásia Menor e
Síria.
A aceitação do cristianismo a partir do reinado de Constantino e sua oficialização por Teodósio, faz com
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que a Arte tenha um importante papel: difundir didaticamente a fé e reafirmar a grandeza do Imperador, que
governava em nome de Deus. A tentativa de preservar o caráter universal do Império fez com que o Cristianismo
no oriente destacasse aspectos de outras religiões, isso explica seu desenvolvimento artístico. O período de maior
significação da cultura bizantina ocorreu durante o reinado de Justiniano (526-565 d.C.), considerada como a Idade
de Ouro do império.
A localização de Constantinopla permitiu à Arte Bizantina a absorção de influências vindas de Roma,
da Grécia e do Oriente e a interligação de alguns destes diversos elementos culturais num momento de impulso à
formação de um estilo repleto de técnica e cor. A Arte Bizantina está intimamente relacionada com a
religião, obedecendo a um clero fortalecido que possui, além das suas funções naturais, as funções de organizar
também as artes, e que consequentemente, relega os artistas ao papel de meros executores. O Imperador, também
assume um poder teocrático, possuindo assim poderes tanto administrativos quanto espirituais.

Arquitetura
O grande destaque da arquitetura foi a construção de igrejas,
facilmente compreendido dado o caráter teocrático do Império Bizantino. A
necessidade de construir igrejas espaçosas e monumentais determinou a
utilização de cúpulas sustentadas por diversas colunas, onde haviam capitéis
trabalhados e decorados com revestimento de ouro, destacando-se a influência
grega. Elas eram construídas sobre uma base circular, octogonal ou quadrada
e o interior desses edifícios era profusamente decorados, destacando a
influência oriental.
A Igreja de Santa Sofia é o mais grandioso exemplo dessa arquitetura,
onde trabalharam mais de dez mil homens durante quase seis anos. Por fora
um templo simples, porém internamente apresentava grande suntuosidade,
tendo suas paredes repletas de mosaicos com formas geométricas e com
de cenas do Evangelho.
Figura 4 - Igreja de Santa Sofia
(Turquia)

Pintura e Escultura
A pintura bizantina não teve grande desenvolvimento, pois assim
como a escultura sofreu forte obstáculo devido ao movimento
iconoclasta.

Foi um movimento que
questionava o uso das imagens de
santos (ícones) no cristianismo.

Encontramos três elementos distintos na representação das imagens: os
ícones, as pinturas em painéis portáteis (com imagens da Virgem Maria, de

,

Cristo ou de santos) e as miniaturas (pinturas usadas nas ilustrações dos livros
vinculadas com a temática da obra).
Na pintura destaca-se a técnica de pintura mural conhecida por
afresco, que consiste em aplicar a tinta no revestimento das paredes ainda úmidos,
Figura 5 - Pintura bizantina

garantindo, assim, sua fixação.
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Destaca-se na escultura o trabalho com o marfim, os dípticos (obra em
baixo relevo, formada por dois pequenos painéis que se fecham) e os trípticos
(obras semelhantes às anteriores, porém com uma parte central e duas partes
laterais que se fecham).
Figura 6- Escultura bizantina (tríptico)

Mosaico
O mosaico é a expressão máxima da Arte Bizantina e não se destinava
somente a decorar as paredes e abóbadas, mas também servia de fonte de
instrução e guia espiritual aos fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo,
dos profetas e dos vários imperadores. Plasticamente, o mosaico bizantino não
se assemelha aos mosaicos romanos, são confeccionados com técnicas
Figura 8 – Mosaico bizantino (Imp. Justiniano)

diferentes

e

seguem

convenções que regem também os afrescos. Neles, por
exemplo, as pessoas são representadas de frente e
verticalizadas para criar certa espiritualidade; a perspectiva
e o volume são ignorados e o dourado é utilizado em
abundância, pela sua associação a um dos maiores bens
Figura 7 - |Mosaico Bizantino

materiais: o ouro.
Cite 5 características da Arte Bizantina:

,

Arte Românica
Com a queda do Império Romano, conquistada pelos povos bárbaros, surge a Arte Românica entre os
séculos XI e XIII, semelhante à Arte dos antigos romanos. Por volta do século XI, a Europa viveu um momento
de crescimento, as cidades começaram a prosperar e as expressões artísticas que até então diferenciavam diversos
povos europeus, passaram a se unificar, graças a peregrinações e às Cruzadas – movimento militar de caráter cristão
que visava colocar a Terra Santa sob o poder dos cristãos, de modo que a Igreja Católica se tornasse responsável
pela unificação da Europa, a partir de dogmas e crenças próprias.

Arquitetura
Marcada pela monumentalidade e pela força da pedra, eram
encontradas em castelos e mosteiros. Caracterizou-se pela presença de
abóbodas, pilares maciços que sustentavam paredes grossas, janelas feitas
de aberturas estreitas, torres e arcos.

Figura 9 - Igreja românica

As igrejas românicas eram grandes e sólidas e, por
esse motivo, chamadas de fortalezas de Deus.
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Pintura
A pintura românica estava associada à religião cristã. As imagens
representavam histórias bíblicas para instruir os fiéis, pois a maioria da população
não sabia ler, ou seja, a pintura possuía uma função de ensinar. Estas pinturas
nas paredes, feitas em afresco, são denominadas pinturas parietais e dependem
da arquitetura.
Havia também iluminuras, isto é,
pinturas decorativas nas páginas e nas letras que
aparecem

no

manuscritos,

início

dos

desenhadas

capítulos

por

monges

dos
em

Figura 11 - Pintura românica

conventos e abadias. Suas principais características são a deformação – em que
eram expressos os sentimentos religiosos e a interpretação dos artistas sobre a
realidade – e o colorismo, ou seja, cores chapadas, meios-tons, jogos de luz e
Figura 10 - Iluminura (detalhe)

sombras.

Escultura
A escultura renasceu no período românico, depois de
muitos anos esquecida. O período de maior desenvolvimento
aconteceu no século XII, quando foi iniciado um estilo realista,
mais simbólico, que antecipou o estilo gótico. A escultura,
igualmente condicionada à arquitetura, com estilo realista
simbólico e sem a preocupação da representação fiel dos
objetos e seres, visava à decoração, com baixos e altos-relevos,
presentes em pórticos e arcadas. Nas igrejas da França surgiram
Figura 12 - Escultura românica

as primeiras esculturas deste período.
Cite 5 características da Arte Românica:

,

Arte Gótica
O estilo Gótico teve sua origem na França, no século XIII, e é identificado como a Arte das Catedrais. As
mudanças políticas e econômicas que vinham acontecendo nos séculos anteriores levaram a uma profunda
revolução na Arte. Porém, o termo gótico só apareceu mais tarde, no século XVI, batizado pejorativamente por
Giorgio Vasari (historiador da arte e artista), que considerava o período obscuro, relacionando com os povos
bárbaros que invadiram Roma por volta dos anos 400.
O estilo gótico era contraposto ao estilo românico, anteriormente em voga nas construções medievais,
principalmente nos edifícios religiosos. Essas construções eram caracterizadas pelos arcos plenos, redondos, e por
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abóbodas feitas em estruturas maciças e com poucas e pequenas janelas e
portas. No estilo gótico, as estruturas das construções são mais leves,
formadas por vãos mais amplos, cujo objetivo é conseguir uma maior
luminosidade no interior das edificações, auxiliada pela utilização de janelas
delicadamente trabalhadas e de vitrais em forma de rosáceas.
A busca pelo divino, o desejo de estar perto de Deus, direciona a
produção artística a procurar o conceito de verticalidade, que consiste em

Figura 13 - Rosácea (vitral)

produzir prédios com altos pináculos que tentam tocar o céu, pois se acreditava que quanto mais alto a igreja fosse,
mais perto de Deus seus fiéis estariam. De mesmo modo, esta tendência alcançou a pintura e a escultura, nelas as
formas se distorcem e se alongam, seguindo esta tentativa de representação verticalizada do mundo.

Arquitetura
Uma das características do estilo gótico é a verticalidade, que pretende remeter à noção de proximidade
com Deus. As paredes se afinam, para reforçar a ideia de leveza, e contam com inúmeras janelas (que trazem
a luz para o interior da igreja, ou seja, trazem Deus para a Igreja). As abóbodas são feitas com arcos ogivais
cruzados, chamadas de abóbodas de nervuras e as torres terminam em telhados
com forma de pirâmides, chamadas pináculos. Existem ainda alguns elementos
presentes nas fachadas das igrejas que rememoravam aos fiéis a importância de estar
próximos de Deus, são eles: as gárgulas (que lembram a feiura do mal e do pecado)
e as esculturas de santos (que apontam para a beleza e a recompensa de quem fica
próximo de Deus).
Figura 14 - Gárgula

Diferentemente do que acontecia no

Românico, em que a fachada das igrejas possuía apenas uma porta, as
catedrais góticas possuíam três portais e, sobre elas uma grande rosácea
trabalhada em vitral levando luz para o templo. Todos estes elementos nos
indicam a importância da espiritualidade do período.

Figura 15 - Catedral de Rouen (França)

Figura 17 - Catedral de Notre Dame (lateral)

Figura 16 - Exemplo arquitetura

Pintura
A pintura gótica surgiu apenas em 1200, mais ou menos 50 anos depois do início da arquitetura e escultura.
A característica mais evidente dessa expressão artística é uma procura cada vez maior pelo real. Essa
qualidade, que surge pela primeira vez na obra dos artistas italianos de fins do século XIII, marcou o estilo
dominante na pintura europeia até o término do século XV.
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Dentre os principais artistas do período, destaca-se Giotto, que pintava
os santos como seres humanos comuns, fazendo descer o foco visual do
observador e apresentando uma visão humanista das figuras representadas.
Jan Van Eyck, outro pintor de
destaque, mostra em suas obras atenção à
perspectiva, preocupando-se em representar o
mundo terreno, e não o celeste.
A pintura durante o período gótico

Figura 18 - Fuga para o Egito (Giotto)

era praticada em quatro principais ofícios: afrescos, painéis, iluminura de
manuscritos e vitrais. Os afrescos continuaram a ser utilizados como o principal
ofício nas paredes de igrejas no sul da Europa como continuação de antigas
tradições cristãs e românicas. No norte, os vitrais foram os mais difundidos até
Figura 19 - Casal Arnolfini (Jan Van Eyck)

ao século XV. A pintura de painéis começou na Itália no século XIII e

espalhou-se pela Europa, tornando-se a forma dominante no século XV, ultrapassando mesmo os vitrais. A
iluminura de manuscritos representa o mais completo registro da pintura gótica, fornecendo um registro de
estilos em locais onde não sobreviveu nenhum outro trabalho. A pintura a óleo em lona não se tornou popular até
aos séculos XV e XVI e foi um dos ofícios característicos da Arte Renascentista.
No começo do período gótico, a arte era produzida principalmente com fins religiosos. Muitas pinturas
eram recursos didáticos que faziam o cristianismo visível para uma população analfabeta, outras eram
expostas como ícones, para intensificar a
contemplação e a prece. Os primeiros

Podemos citar como características o alongamento

mestres do gótico preservaram a memória

das figuras, a ausência de expressões nas figuras, a

da tradição bizantina, mas também criaram

representação da perspectiva de maneira diferenciada, a

figuras persuasivas, com perspectiva e

narração de histórias através das imagens.

com um maravilhoso apuro no traço.

Escultura

,

Ainda era feita em função da arquitetura, mas já demonstrava sinais de
libertação. Foi na Catedral de Chartres que se viu pela primeira vez a escultura
como um elemento relativamente independente da
arquitetura.
As figuras, ainda fortemente ligadas às catedrais,
mostram-se alongadas, exageradamente caracterizadas
pela verticalidade comum ao estilo gótico.
Figura 20 - Escultura Catedral Chartres
Figura 21 - Escultura
Catedral Chartres

Cite 5 características da Arte Gótica:

,
14

Exercícios
01. Sobre mosaico, pode-se dizer:
a) É uma manifestação artística em que são utilizados cacos de vidro.
b) Trata-se de arte bizantina que ornamentava as igrejas.
c) É produzido com lápis de cor.
d) É um trabalho que se pose fazer rapidamente.
02. A Basílica de Santa Sofia é um exemplo de arquitetura Bizantina. Explique.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
03. Durante o período bizantino, uma das funções das imagens era:
a) Retratar o imperador.
b) Retratar a natureza e os animais.
c) Retratar o imperador e os santos.
d) Retratar os artistas.
04. Afresco é:
a) Pintura fresca.
b) Pintura realizada sobre a parede ainda fresca.
c) Tinta fresca.
d) Nenhuma resposta é correta.
05. Quando surgiu o estilo Gótico?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
06. O que são vitrais e qual a sua função?
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
07. Qual a principal característica da arquitetura Gótica?
__________________________________________________________________________________
08. Quais desses artistas se destacaram no estilo Gótico?
a) Leonardo e Rubens.
b) Giotto e Van Eyck.
c) Cézanne e Van Gogh.
d) Giotto e Van Halls.
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09. Cite um exemplo de Arquitetura Gótica.
__________________________________________________________________________________
10. Por que os vitrais foram muito utilizados nas catedrais góticas?
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. Com seu lápis de cor, destaque nas catedrais uma
característica pinte a catedral abaixo.
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Unidade III
2º trimestre

Renascimento
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Renascimento
Vamos lembrar um pouquinho o que você aprendeu sobre a Idade Média,
aquele período que vai do século V d.C. até meados do século XIV, que foi marado
pelo poder da religião, utilizando a arte para catequizar o povo da época.
Aos poucos os ideais clássicos dos gregos e dos romanos foram sendo
retomados, e o Homem voltou a ser o centro do pensamento humano. As ideias dos
filósofos gregos coincidiam em muito com os ideais cristãos, mas nada tinham a ver
com as práticas da Igreja. Para tanto, esta passaria por contestações e mudanças,
esforçando-se para unir seus ideais aos padrões clássicos e resistir às críticas cada vez
mais fortes. Surge nesse momento o estilo Gótico, período cujo comércio se Figura 22Casal Arnolfini - Van Eyck
desenvolveu, surgindo assim a burguesia, que promoveu o crescimento das cidades.
Surgem as universidades e os artesãos organizam-se em associações e os artistas começam a sair do anonimato.
Foi um conjunto de conhecimentos adquiridos desde
O Gótico defendia o esforço humano
em elevar-se aos céus, criando uma
atmosfera de suntuosidade, luxo e
grandeza diante das experiências
espirituais, o que acentuava a força
do Homem em superar-se para
alcançar a esfera divina, sendo
diferente de tudo o que havia antes.

o período greco-romano somados aos advindos das
conquistas de outros povos e suas culturas que fez do período
Gótico um estilo marcante, prontamente reconhecido
mesmo por quem não entende de Arte. A arquitetura
acompanhou a evolução do pensamento humano e as
modificações que se dão nas artes do período.

Conforme as cidades cresciam, os burgueses enriqueciam com seu próprio trabalho, organizavam-se
em grupos e classes, através
dos quais defendiam seus interesses de comércio com outras cidades. Mudavam
,
seus destinos e entendiam Deus como protetor e benévolo para com todos. Enriqueceria todo aquele que
trabalhasse e mostrasse melhor qualidade dentre seus concorrentes. Há mais conforto e dinheiro disponível.
Nas Artes, os artistas passam a assinar suas obras e podem vendê-las se agradar
ao comprador. O tema religioso ainda é constante, mas as figuras divinas já se
aproximam da realidade que esse novo Homem compartilha com seu semelhante.
O artista cria seu próprio estilo, sua marca. É possível identificar uma
obra e seu autor por suas cores, pinceladas, forma de organizar os elementos no
quadro e por seus temas favoritos. Nesse contexto, ainda no século XV, damos
início a um período de inovações e descobertas, que retomam os ideais da Arte
Clássica, transformando as Artes Plásticas, a Música e a Literatura. Este período
ficou conhecido como Renascimento ou Renascença.

Figura 23 - Homem Vitruviano Leonardo da Vinci

Destaques do período
•
•
•

Descobertas: Compasso, pólvora e impressão
Cientistas: Copérnius, Versalius e Galileo.
Aventureiros: Vasco da Gama, Diaz, Columbus e Magellan.
➢

,
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A concepção da realidade criativa apoiada e revelada através da liberdade de pensar fundamentou-se
em três conceitos básicos de vida da época: universalidade, antiguidade e humanidade.
O culto à Antiguidade Clássica se reflete em ordem, regularidade e precisão formal. Em reviver
os ideais da cultura greco-romana, ou seja, o renascer do ideal de beleza.
A ciência do Renascimento é o Humanismo,
quer dizer, a ciência do Homem, ou seja, a convicção de
que ele também tem valor, não só como filho de Deus,
mas como um ser pensante. O artista de então é um
criador autônomo, que expressa em suas obras seus
sentimentos e ideias, que cria de acordo com a sua
própria concepção. Essa ciência influenciará as Artes
com os temas mais variados, desde personagens santos,
Figura 24 - A criação de Adão - Michelângelo (Capela Sistina)

divindades greco-romanas, heróis e pensadores,
porém aproximando-os à realidade humana, seu

cotidiano, expressões e atitudes, bem como as cenas do cotidiano e os retratos ganharão igualmente
tratamento refinado.
No Renascimento predominou a tendência de interpretação científica do
mundo, que resultou nos estudos da perspectiva nas Artes Plásticas,
principalmente na pintura, seguindo os princípios da matemática e da geometria.
O mundo se torna proporcional ao Homem, sejam suas figuras ou seus objetos,
e o artista buscará a ilusão de realidade nas pinturas e esculturas destacando a
perspectiva e seus estudos como principal recurso. O desenvolvimento da
perspectiva conduzirá a outro recurso, o do claro-escuro (esfumato ou sfumato),
que consiste em representar, na pintura, algumas áreas iluminadas e outras na sombra,
o qual reforça a sugestão de volume dos corpos. A proporção se destacará e a
descoberta do retângulo áureo se tornará popular.

Figura 25 - Monalisa - Leonardo da
Vinci
Figura 26- Obra de Palladio
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Figura 27- Madonna - Rafael

Artistas de destaque na Pintura
Masaccio, Perugino, Michelangelo, Leonardo da
Vinci, Corregio, Ticiano, Tintoretto,
Ghirlandaio, Fra Filippo, Rafael, Botticelli,
Albert Dürer, Hans Holbein.

Temas na pintura e na escultura

, ser humano e
O Homem (como
indivíduo)
Figuras mitológicas
Temas religiosos

Cor
Como não existiam tintas
prontas os pintores as
fabricavam. Essas tintas,
chamadas de têmpera eram
feitas
misturando-se
o
pigmento com cal, caseína
ou gema de ovo. Eram
necessários também um
pilão e um almofariz.

,
,

Figura 28- Moisés - Michelângelo
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Como se caracteriza uma pintura renascentista?

Como se caracteriza uma escultura renascentista?

Como se caracteriza a arquitetura renascentista?

22

Perspectiva

Esfumato e Claro-escuro
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Exercícios práticos
1. Crie uma imagem simétrica.

2. Crie uma imagem em perspectiva.

3. Organize uma composição numa construção triangular.
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Unidade IV
3º trimestre

Barroco Europeu:
A Arte da Reforma e da Contrarreforma
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A Emoção na Arte
Para entender como se deu a grande mudança na estética artística entre os séculos XV e XVIII, é
preciso atentar ao contexto histórico-social e analisar seus efeitos em todo o globo. Nessa época, as grandes
navegações europeias conquistavam territórios e se apropriavam destes. Quando os portugueses começaram a
se estabelecer no Brasil, a Europa estava abandonando a razão e o equilíbrio da Arte Renascentista em busca
de uma nova forma de representação que refletisse a agitação intelectual causada pelas turbulências políticas e
religiosas que configuraram o Barroco, estética artística que tinha na emoção o apelo visual mais ousado na
Arte.
Renascimento

Barroco

Barroco: Arte da Catequese
A Arte Barroca nasce em Roma, Itália, por volta de 1600, perdurando na Europa ao longo de todo o
século XVII e acontecendo no Brasil mais fortemente no século XVIII. Trata-se do período artístico da
História da Arte no qual gravura, pintura, escultura e arquitetura passam a enfatizar o movimento, a
teatralidade, as fortes emoções por recomendação e orientação da Igreja Católica como estratégia e
resposta à Reforma Protestante.
A nova arte quer emocionar, deslumbrar e comover as pessoas
expressando artisticamente o martírio de Cristo e dos santos, assim como a
glória do catolicismo. O Barroco rompe com a arte racional, equilibrada,
simétrica e harmônica do Renascimento, é a expressão da emoção. O termo
barroco deriva da palavra espanhola barueco,
que significa pérola irregular. O Barroco
divergia do Renascimento, colocando ênfase
na emoção e não na racionalidade, no
dinâmico e não no estático, como se os artistas barrocos pegassem as figuras
da Renascença e as pusessem num redemoinho. É por isso, que os artistas
barrocos valorizavam as linhas diagonais e curvas em suas composições,
seu uso promove a ideia de movimento.
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Entre os artistas que se destacaram, podemos citar os pintores Caravaggio, Rubens e Artesimia, o
arquiteto Borromini e o escultor, e também arquiteto, Bernini.
[Caravaggio]
[Rubens]

Mestre do claro-escuro, tem
como característica o
tenebrismo. Teve uma vida
conturbada e utilizava como
modelos homens do povo,
aleijados e prostitutas.

,

Mestre no uso das cores
quentes. Seus personagens
parecem estar em
movimento, efeito
alcançado a partir do uso de
linhas curvas

[Artemisia]

,

Primeira mulher a entrar para a Academia de Belas
Artes de Florença, retratava com dramaticidade e
fortes contraste cromáticos mulheres fortes
inspiradas tanto pela Bíblia quanto pela mitologia.
Sua pintura sofreu influência de Caravaggio.

,

Figura 31 - Autorretrato tocando
violão - Artemisia
Figura 30- A descida da cruz Rubens

Figura 29- Narciso - Caravaggio

Figura 32- Sepultamento de Cristo Caravaggio

Figura 33- Judith decaptando
Holofernes - Artemisia

Figura 34- A subida da cruz - Rubens
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Figura 36- Beata
Ludovica Albertoni Bernini

Figura 37 Busto em mármore Bernini

Figura 35- Rapto de
Proserpina (detalhe) - Bernini

Figura 38 - Êxtase de Santa Teresa Bernini

Figura 39 – Ig.
de Sta Agnes.
Roma

Figura 40 Praça de S.
Pedro. Roma

Figura 41- Andrea
Pozzo. Cúpula de
igreja.
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O Barroco em Portugal
Do século XVII até meados do século XVIII, o estilo Barroco predominou em Portugal. Na arte
portuguesa, a ornamentação ganha verdadeira expressão. Com aspecto decorativo, que encontra as suas
expressões maiores no azulejo e na talha dourada, as artes transfiguram os espaços arquitetônicos. O convento
de Mafra, é considerado o seu maior exemplo.

Figura 42 - Convento de Mafra

Figura 43 – Arq. Nicolau Nasoni. Igreja e Torre dos Clérigo Porto

A talha dourada tem sua origem no século
XV e prolonga-se até ao início do século XIX,
Figura 44 Igreja de N. S. dos
Remédios - Lamego

quando entra em decadência. É no período do
Barroco, entre os séculos XVII e XVIII, que a talha

atinge maior esplendor. Esta arte torna-se um meio de propaganda ao
serviço da religião. Através da sua grandiosidade e do brilho refletido pelo ouro, encaminha o crente
para os princípios da Igreja Católica.
A

utilização

dos

Apogeu no reinado de D. João VI

painéis de azulejo azul e

Grande quantidade de ouro do Brasil

branco (típico do Barroco

Talha dourada
Painéis de azulejos

,

Português) começa a impor-se
em finais do séc. XVII. Esta

Figura 45Igreja do
Carmo - Porto

arte decorativa abordava as mais variadas temáticas desde a religiosa à
narrativa histórica, passando também pelos temas do cotidiano.
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O Barroco na Espanha
O pintor Diego Velásquez será a maior
contribuição espanhola para o período. Com uma
obra simples e objetiva, difere dos demais artistas
barrocos. Ainda jovem, se torna o pintor oficial da
corte, sendo o mais prestigiado pintor espanhol. Era
mestre do realismo, mas pintava o mundo como
este o aparecia em seus olhos. Pintou naturezasmortas, cenas e
retratos.

Estes

apresentavam a
nobreza

em

poses

mais

naturais,

sem

acessórios
Figura 46 - As meninas - Velásquez

exagerados.

Figura 47 - Retrato de Sebastian
Morra - Velásquez

O Barroco nos Países Baixos
A Holanda era um país independente, democrático e protestante. Nos templos a arte religiosa era
proibida e as fontes de mecenato (Igreja e nobreza) haviam se esgotado. O resultado foi uma democratização
da Arte. A classe média, prosperava no período, gostava, podia e colecionava arte. O mercado de arte ficara a
todo vapor, tendo entre 1610 e 1670, centenas de pintores produzindo naturezas-mortas, por exemplo.
Com uma arte livre de temáticas religiosas e o gosto pela coleção e decoração de ambientes crescendo,
os temas da pintura representavam cenas comuns, cotidianas, paisagens e retratos. Três pintores se destacaram
tanto pe la excelência técnica quanto pela originalidade, foram os mestres Frans Hals, Rembrandt e Vermeer.
[Frans Hals]
Mestre dos retratos e das
expressões passageiras.
Gostava de registrar as
pessoas em momentos
alegres.
Figura 49- O beberrão (detalhe) - Hals

,

Figura 48- Autorretrato - Hals
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[Rembrandt]
Figura 50- Aula de
anatomia - Rembrandt

Foi muito famoso em
vida. Tinha sempre muitas
encomendas. Foi mestre
na arte de retratar, usava a
luz para transmitir clima e
emoção às suas pinturas.

,

Figura 51- A ronda noturna Rembrandt

[Vermeer]
Mestre da cor e da luz.
Suas composições eram
perfeitamente
equilibradas e em
formato retangular.
Retratava momentos
banais, com realismo
visual – cores verdadeiras
para o olho e luz suave.

,

Figura 54- A leiteira - Vermeer

Figura 53- Moça com brinco de
pérola - Vermeer

Figura 52- A rendeira - Vermeer

Figura 55- Mulher de azul lendo uma carta - Vermeer
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O Barroco e o Rococó na França
No século XVII, a França era sem dúvida o país mais poderoso da Europa. Para glorificar seu reinado,
Luis XIV requisitou os arquitetos e artistas mais talentosos para criar o palácio mais luxuoso e esplendoroso de
toda região: o Palácio de Versalhes.
Em Versalhes, a corte vivia no luxo em meio à opulente mobiliário e arte decorativa. No século
XVIII, coincidindo com o conturbado reinado do casal Luis XV e Maria Antonieta, surge o estilo Rococó,
que se opõe ao Barroco, por ser leve, claro, gracioso e superficial. Com formas curvilíneas e delicadas, cheias
de arabescos e floreados. Os tons pesados cedem lugar para os tons claros e suaves. A Arte vai representar a
vida francesa: decorativa e não-funcional.

Figura 56- Palácio de Versalhes - vários ângulos

Figura 57- Fragonard
Figura 60- O beijo roubado - Fragonard

Figura 61- Arquitetura rococó (interior)
Figura 59- Alenquerensis - Boucher

Figura 58- Escultura rococó
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Artistas Viajantes
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Artistas viajantes
Artistas viajantes são aqueles cuja produção encontra-se ligada ao ato de viajar, suas obras
documentam os deslocamentos e as descobertas de paisagens e tipos humanos. De modo geral, esses
artistas integram expedições artísticas e científicas que, nas Américas, desde sua descoberta, no século XVI,
atravessam os territórios recém-conquistados, com a finalidade de registrar a flora, a fauna e seu povos.
No caso do Brasil, os relatos e registros pictóricos descrevem as novas paisagens projetando imagens
variadas da terra e do homem. Espécimes naturais desconhecidos, animais estranhos e homens "primitivos"
(às vezes "bons selvagens", outras, "selvagens-canibais") compõem o imaginário europeu acerca do Novo
Mundo, descrito ora como "inferno", ora como "paraíso".

O Novo Mundo
Os franceses André Thevet (sacerdote, explorador, cosmógrafo e escritor) e Jean de Léry
(missionário protestantes), estiveram no Brasil no século XVI e relaram em seus escritos e desenhos, as
peculiaridades do “Novo mundo”, os costumes “exóticos” do povo, a diversidade da fauna e etc.
Mas talvez, tenha sido o alemão Hans Staden, o aventureiro mais conhecido. Como resultado de suas
aventuras nas duas viagens ao Brasil em meados do século XVI, escreveu o livro que entitulou de "História
Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis Comedores de Seres Humanos, Situada no
Novo Mundo da América, Desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas Terras de Hessen até os Dois
Últimos Anos, Visto que Hans Staden, de Homberg, em Hessen, a Conheceu por Experiência Própria e agora
a Traz a Público com essa Impressão".
O pequeno título revela muito da realidade dos primeiros anos de ocupação portuguesa do território
brasileiro, contando a história de Staden que após o naufrágio de seu navio, foi capturado e feito prisioneiro
pelos Tupinambás, e que por pouco não termimou vítima de um ritual de canibalismo. A partir de sua leitura
é possível ter uma ideia, mais ou menos bem acabada dos personagens importantes do período. Os costumes
Tupinambás estão ricamente descritos no livro e retratados em várias xilogravuras, feitas conforme
suas descrições, apesar destas não possuírem um rigor científico.

Holandeses no Brasil
Em 1630, os holandeses invadiram Pernanbuco e uma grande parte da região nordeste. A convite do
príncipe holândes Maurício de Nassau, os artistas Frans Post e Albert Eckhout deixaram como herança
cultural deste período pinturas de paisagens, naturezas-mortas e retratos, que constituíram um grande
painel do Brasil no século XVII. Era, também, a primeira vez que artistas não retratavam temas religiosos.
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Embora esses artistas tenham incorporado temas tropicais aos seus trabalhos, vale ressaltar que esta
ainda não era uma Arte propriamente brasileira, era ainda arte europeia feita por europeus no Brasil.

[Frans Post]
Pintou paisagens e vista de portos e
fortes.
Esteve no Brasil entre 1637 e 1644.

,

Figura 62- Engenho da Capela

Figura 63 - Engenho

[Albert Eckhout]
Pintou naturezas-mortas e ilustrações
científicas da fauna e flora brasileira.
Mas foram os retratou os habitantes
nativos do Brasil suas principais obras.
Estas
obedeciam
um esquema
estrutural: os personagens são vistos
solitários, em meio à exuberante
vegetação tropical, sempre em posição
vertical.
Figura 65 - Homem mestiço

Figura 64- Mulher Tapuia

,

O Brasil Repaginado
O Barroco Brasileiro surgirá no século XVIII, como uma estética artística genuinamente brasileira póscolonização. Neste período, embora a Arte acompanhe a tendência europeia, por aqui nossos artistas
imprimirão nossa cultura e gosto na pintura, escultura e arquitetura criando uma Arte com caracteríticas
próprias.
Com a chegada da Família Real Portuguesa em 1808, o Brasil deixa de ser colônia para se tornar a sede
do governo português. Para se estabelecer em território brasileiro, Dom João VI toma uma série de medidas
para para modernizar a colônia, uma vez que o gosto pelo Barroco já havia entrado em desuso pelos europeus
e a nova capital não estava preparada para receber a Corte.
Durante esse processo, artistas convidados a participar da Missão Artística Francesa pelo rei português
em 1816 e a expedição organizada pelo barão Georg Heinrich Von Langsdorff em 1824, foram importantes
movimentos que deixaram como legado de viagens e estadas, obras que retratam e documentam o Brasil pelo
olhar do estrangeiro.
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