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AS PRIMEIRAS CONSTRUÇÕES

Quando em 1500 a Frota de Cabral avistou as terras brasileiras, iniciou-se oficialmente a posse de um

vasto território. O que fazer? Como povoar toda aquela vastidão territorial? Como proteger? Ou

melhor, como construir casas, igrejas, fortes e outros prédios, que garantissem a proteção e o

povoamento daquele lugar e de seus novos habitantes?

As primeiras construções realizadas foram às fortalezas, erguidas com o objetivo de defesa das vilas e

cidades litorâneas. Os arquitetos eram militares e, posteriormente, padres jesuítas, que fundaram vilas e

construíram igrejas e conventos. As construções dos Séculos XVI e início do XVII possuem uma

arquitetura simples de inspiração Maneirista, estilo arquitetônico que traz do Renascimento tardio a

preferência por linhas geométricas, de visão prática, que simplifica as formas e não permite caprichos

estéticos.

TIPOS DE ARQUITETURA

- Arquitetura Civil

A arquitetura civil pertence ao período colonial brasileiro é composta por modelos arquitetônicos distintos e
específicos. Ainda que em pouca quantidade, cada edifício possuía uma função específica dentro do sistema
sociopolítico. Podemos destacar, entretanto, as tipologias que figuram em maior importância dentro deste
cenário.

1- Casas de Câmara e Cadeia

Possuía função administrativa e representava o poder real
sobre a colônia. Acumulava além de suas funções
administrativas, funções judiciárias e penitenciárias.
Dependendo das necessidades, o projeto arquitetônico
poderia ser muito extenso, incluindo salas de audiência,
arsenal de milícia, sala do juiz, plenários, etc.



2- Casa Térrea e Sobrados

As casas térreas,
ou habitações
urbanas de único
pavimento, eram
residências de
cidadãos da
colônia.
Possuíam janelas
e porta para a

rua, com telhado predominantemente dividido em duas águas. Janelas de
madeiras pintadas com verniz de navio e paredes brancas (caiadas).

Os sobrados por sua vez, constituíam a moradia de cidadãos com maiores recursos financeiros. Neles, as salas da
frente do piso superior tinham a função de receber. Percebem sacadas das quais as pessoas que frequentavam a
sala de receber poderiam observar a movimentação da rua.

- Arquitetura Religiosa

Os primeiros templos religiosos construídos no Brasil seguiram o estilo
tardio-renascentista ou maneirista português. Este estilo é caracterizado
por possuir fachadas geometrizadas, com formas geométricas básicas,
frontões triangulares, janelas simples e paredes marcadas pelo contraste
entre pedra e superfícies brancas (paredes). A decoração, inicialmente,
é quase inexistente. Os elementos decorativos existentes estão
normalmente fixados nas portadas, nos altares interiores com pinturas
e azulejos.

Características:

* Ausência de ornamentação na fachada, inspiração Maneirista.
* Austeridade, rigidez formal.
* Traçado geométrico, arcos plenos, linhas retas, frontão triangular, janelas retangulares.

- Arquitetura Militar

Nos primeiros anos da colonização uma das maiores preocupações da metrópole portuguesa era asseguração a
vigilância e proteção da do território, ou seja, a posse das terras brasileiras. As primeiras fortificações foram
povoadas com muralhas. Os fortes ou fortalezas apresentavam simplicidade em suas formas, ausência de
decoração e contraste entre paredes brancas e pedras
aparentes.

Características:

* Simplicidade das Formas
* Ausência de Decoração.
* Racionalidade.
* Emprego de formas geométricas.
* Formas Estáticas, Regulares e Equilibradas.



O BARROCO BRASILEIRO

O Barroco no Brasil foi o estilo artístico com maior expressão durante a maior parte do período

colonial, encontrando um terreno receptivo para um rico florescimento. Este estilo chaga ao Brasil no

século XVII, introduzido por missionários católicos, especialmente jesuítas, que para cá se dirigiram.

Ao longo do período colonial vigorou uma íntima associação entre a Igreja e o Estado, mas como na

colônia não havia uma corte que servisse de mecenas, a vasta maioria do legado barroco brasileiro está

ligada a arte sacra: estatuária, pintura e obra de talha para decoração de igrejas e conventos ou para

culto privado. A participação da sociedade para a construção de Igrejas de Ordem Terceira (igrejas que

não são ligadas diretamente ao Vaticano, mas são construídas por grupos de pessoas devotas) também

são muito representativas neste período.

O Barroco é descrito usualmente como um estilo dinâmico, narrativo, ornamental, dramático,
cultivando contrastes e uma plasticidade sedutora, possuindo um conteúdo programático
articulado com requintes de retórica e grande pragmatismo. A arte barroca foi uma arte em

essência funcional, prestando-se muito bem aos fins a que foi posta a servir: além de sua função
puramente decorativa, facilitava a absorção da doutrina católica e dos costumes tradicionais,
sendo eficiente instrumento pedagógico e catequético. Logo os índios pacificados mais habilidosos, e

depois os negros importados como escravos, expostos maciçamente à cultura portuguesa, de meros

espectadores de suas expressões artísticas passaram a agentes produtores, sendo responsáveis,

principalmente os negros, por grande parte do acervo barroco produzido no país. Eles, os negros e
mestiços, que eram os artesãos populares, numa sociedade em processo de integração e

estabilização, começaram a dar ao Barroco europeu feições novas, originais, e por isso se

considera que esta aclimatação constitua num dos primeiros testemunhos da formação de uma
cultura genuinamente brasileira.



OMODELO EUROPEU

O Barroco nasceu na Itália, na passagem do século XVI para o século XVII, em meio a uma das maiores crises

religiosas que a Europa já enfrentara: a Reforma Protestante, que cindiu a antiga unidade religiosa do continente

e provocou um rearranjo político internacional em que a Igreja Católica, outrora todo-poderosa, perdeu força e

espaço. Foi um estilo de reação contra o classicismo do Renascimento, cujas bases giravam em torno da simetria,

da proporcionalidade, da economia, da racionalidade e do equilíbrio formal. Assim, a estética barroca primou
pela assimetria, pelo excesso e dinamismo das formas, pela dramaticidade e pela irregularidade, tanto
que o próprio termo "barroco", que nomeou o estilo, designava uma pérola de formato bizarro e irregular. Além

de uma tendência estética, esses traços constituíram uma verdadeira forma de vida e deram o tom a toda a

cultura do período, uma cultura que enfatizava o contraste, o conflito, o dinâmico, o dramático, o
grandiloquente, a dissolução dos limites, junto com um gosto acentuado pela opulência de formas e
materiais, tornando-se um veículo perfeito para a Igreja Católica da Contrarreforma e as monarquias

absolutistas em ascensão expressarem visivelmente seus ideais de glória e pompa. As estruturas monumentais

erguidas durante o Barroco, buscavam criar um impacto de natureza espetacular e exuberante, propondo uma

integração entre as várias linguagens artísticas e prendendo o observador numa atmosfera envolvente e

apaixonada. Essa estética teve grande aceitação na Península Ibérica, especialmente em Portugal, cuja cultura,

além de essencialmente católica e monárquica, em que se uniam oficialmente Igreja e Estado e se delimitavam

fronteiras frouxas e indistintas entre o público e o privado, estava impregnada de milenarismo e misticismo,

favorecendo uma religiosidade onipresente e supersticiosa, caracterizada pela intensidade emocional. E de

Portugal o movimento passou à sua colônia na América, onde o contexto cultural dos povos indígenas, marcado

pelo ritualismo e festividade, forneceu um pano de fundo receptivo.

ORIGINALIDADE DO BARROCO BRASILEIRO

O Barroco se desenvolveu no Brasil quando já se haviam passado cerca de cem anos de presença colonizadora

portuguesa no território. A população já se multiplicava nas primeiras vilas e alguma cultura autóctone já lançava

raízes, embora os colonizadores ainda lutassem por estabelecer uma infraestrutura essencial até onde permitisse

sua condição de colônia pesadamente explorada pela metrópole. O Barroco no Brasil foi formado por uma

complexa teia de influências europeias e adaptações locais, embora em geral coloridas pela interpretação

portuguesa do estilo. É preciso lembrar que o contexto em que o Barroco se desenvolveu na colônia era

completamente diferente daquele que lhe dera origem na Europa. Aqui tudo ainda estava "por fazer". Por isso o

Barroco brasileiro, apesar de todo ouro nas igrejas nacionais, já foi acusado de pobreza e ingenuidade quando

comparado com o Barroco europeu, de caráter erudito, cortesão, sofisticado, muito mais rico e sobretudo branco,

pois grande parte da produção local tem de fato uma técnica rudimentar, criada por artesãos com pouco
estudo, incluindo escravos, muitos mulatos forros e até índios. Mas essa feição mestiça, ingênua e
inculta é um dos elementos que lhe empresta originalidade, tipicidade e grande valor.

No fim do século XVIII o Barroco já estava perfeitamente aclimatado ao contexto nacional, tendo produzido

inumeráveis frutos. Foi quando apareceram em Minas Gerais — um dos principais polos culturais e econômicos

do Brasil naquela época — as duas figuras célebres que o levaram a uma culminação como corrente estética
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dominante: Aleijadinho na arquitetura e na escultura, e na pintura, Mestre Ataíde. Eles sintetizam uma arte que

havia conseguido amadurecer e se adaptar ao ambiente de um país tropical e dependente da Metrópole, ligando-

se aos recursos e valores regionais e constituindo um dos primeiros grandes momentos de originalidade nativa,

de brasilidade genuína.

ARQUITETURA

Durante o século XVII a Igreja teve um importante papel como mecenas na

arte colonial. Algumas ordens religiosas como beneditinos, carmelitas,

franciscanos e jesuítas que começaram a se instalar no Brasil desde a metade

do século XVI desenvolveram uma arquitetura religiosa sóbria e muitas vezes

monumental, traços de gosto europeu eram reconhecidas nas fachas e

plantas retilíneas de grande simplicidade ornamental. O barroco acaba se

desenvolvendo com maior destaque no nordeste e no sudeste do país, porém

a primeira manifestação de traços barrocos, se bem que misturado ao estilo

gótico e românico pode ser encontrada na arte missionária dos Sete Povos

das Missões na região da Bacia da Prata no Rio Grande do Sul, nessa região

durante um século e meio padres missionários ensinaram índios guaranis

uma síntese artística com base em modelos europeus.

Em meados do século XVII, manifestações de espírito barroco são vistas no resto do país, presentes em

fachadas e frontões. Construída entre 1633 e 1691 a Igreja e Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, possuí

talha barroca dourada em ouro em estilo português. Os motivos folheares, a multidão de anjinhos e pássaros, a

figura dinâmica da Virgem no retábulo-mor, projetam um ambiente barroco no interior de uma arquitetura

clássica. Na Bahia no fim do século XVII é introduzido na decoração o barroco, um exemplo disso é antiga

Igreja dos Jesuítas, hoje a Igreja Catedral Basílica. Os traços barrocos

podem ser identificados na capela-mor, com seus cachos de uva, pássaros,

flores tropicais e anjos-meninos.

Entre 1700 e 1730 uma onda de pedra esculpida tende a se disseminar nas

fachadas, como imitação dos retábulos, seguindo a lógica da ornamentação

barroca. Somente em 1703 que o dinamismo do estilo conquista o exterior

de um edifício, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência

em Salvador. É importante observar que o barroco brasileiro apresenta uma

exceção, mesmo em um período grandioso das igrejas barrocas nacionais,

essas são marcadas por um contraste entre a relativa simplicidade entre
seus exteriores e suas ricas decorações internas, sinalizando com isso, a

virtude de recolhimento, requisito necessário à alma cristã.

Por meados de 1730 e 1760 surge um novo ciclo de desenvolvimento do barroco, com a construção de naves
poligonais e plantas em elipses entrelaçadas. Destacam-se também nesse período os artistas portugueses

Manuel de Brito e Francisco Xavier de Brito. Na metade do século XVIII, ocorre uma certa estagnação no

Nordeste das construções barrocas devido a perda de força econômica e política. O foco do estilo barroco volta-

Ig. São Francisco Assis – Ouro Preto,
MG- Aleijadinho.



Ascensão de Cristo, Matriz de Santo Antônio em
Santa Bárbara.

Nossa Senhora do Carmo,
Mestre Ataíde -

Museu da Incofidência

se para o Rio de Janeiro, transformada em capital da colônia em 1763 e a Região de Minas Gerais cujo
desenvolvimento foi forçado pela descoberta de minas de ouro e diamante. Por isso que é exatamente
nesse período que os maiores artistas barrocos brasileiros se revelam, o Mestre Valentim no Rio de Janeiro, e
Antônio Francisco Lisboa o Aleijadinho na região de Ouro Preto e seu entorno.

A partir de 1760 é na suavidade do estilo mineiro que se encontra a linha mais autentica do barroco brasileiro. A

extrema religiosidade popular é expressa em um espírito contido e elegante, constituindo templos de arquitetura

em planos circulares e de índole harmônica e dinâmica, com uma bela decoração em pedra-sabão. As
construções monumentais são então substituídas por templos mais intimistas, de proporções singelas e
decoração requintada, voltados para a espiritualidade e condições materiais da região. Na Igreja da
Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência encontra-se um dos melhores exemplos desse estilo,

cujo risco, frontispício, retábulos laterais, altar-mor, púlpitos e lavabo são de autoria de Aleijadinho. No teto da

nave encontra-se uma pintura ilusionista de um dos mais talentosos pintores barrocos Manoel da Costa Athaide.

Outra grande parceria desses dois artistas está representado aos Passos da Paixão de Cristo para o Santuário do

Bom Jesus dos Matozinhos em Congonhas do Campo, e é nesse mesmo santuário que Aleijadinho deixa o

testemunho mais adorável de seu talento artístico, seus 12 profetas de pedra-sabão.

PINTURA

A pintura e a escultura barrocas se desenvolveram como artes coadjuvantes

para obtenção do efeito cenográfico total da arquitetura sagrada, a igreja, onde

todas as especialidades conjugavam esforços em busca de um impacto

sinestésico. Grande parte das pinturas barrocas brasileiras foi realizada em

têmpera ou óleo sobre madeira ou tela, e inserida na decoração em talha.

Sobrevivem alguns raríssimos exemplos da técnica do afresco no Mosteiro de

São Bento no Rio e na Igreja dos Terésios em Cachoeira do Paraguaçu, mas

não há registro de popularização da técnica.

O século XVIII viu a pintura florir em quase todas as regiões do país,

formando os germes de escolas regionais

e sobrevivendo maior número de

identidades individuais conhecidas. A

esta altura já circulava uma vasta

quantidade de gravuras europeias, que

reproduziam obras de mestres célebres ou ofereciam outros modelos

iconográficos. Essas gravuras foram a principal fonte de inspiração para

os pintores coloniais brasileiros, vários estudos já documentaram sua

apropriação massiva de tais modelos, adaptando-os às necessidades e

possibilidades de cada local. Serviam-lhes mesmo de escola, uma vez que

não havia academias formais de arte e poucos eram os artistas bem preparados. Destes, quase só os missionários

educados na Europa, os primeiros professores de pintura do Brasil. Contudo, como esse acervo iconográfico

importado tinha um perfil muito heterogêneo, composto de imagens de diferentes épocas e estilos, decorre que a



pintura barroca brasileira tem um caráter igualmente dinâmico e multifacetado, não sendo possível estudá-la sob

um prisma de unidade e coerência formal.

No Rio, no Nordeste, em São Paulo, já havia em meados do século XVIII ativas escolas regionais. Mas foi em

Minas que nasceu e atuou Mestre Ataíde, o maior mestre da pintura barroca brasileira e tido como um dos
pioneiros na organização de uma estética nativa; pintou um teto muito louvado na Igreja de São Francisco

de Ouro Preto, além de ter deixado muitas outras obras.

ESCULTURA

Com a chegada do barroco ao Brasil, originou-se uma produção estatuária sacra, que foi difundida por uma parte

do litoral e interior do Brasil. As esculturas eram símbolos de devoção, por isso, eram encontradas tanto nas

igrejas quanto nas casas. As primeiras esculturas barrocas que chegaram ao Brasil eram de origem portuguesa, e

ao longo do período barroco, as importações continuaram. Entretanto no século XVII foram criadas ,pelos

religiosos Franciscanos e Beneditinos , escolas que ensinavam a arte de esculpir, e o suporte usado por eles era o

barro. Já os Jesuítas, que também criaram escolas, juntamente com os índios usavam a madeira como suporte.

Nas esculturas produzidas pelos índios santeiros, predominavam traços indígenas.

As esculturas se tornaram um bem de amplo consumo com modelos de grande e pequeno porte (no caso de

viagens). As escolas mais importantes estavam localizadas em Salvador e Pernambuco, as mesmas produziam

peças de alta qualidade. Por falta de assinaturas, algumas esculturas permanecem anônimas, pois somente a

análise de estilo não são suficientes para determinar o autor da obra.

Em meados do século XVII os artistas se preocuparam com a estética das obras, nesse período nota-se um

crescente refinamento e acabamento das peças. Além disso, existia uma aparente preocupação em se reproduzir

movimentos de conteúdo dramático. O uso de linhas e curvas foram essenciais para o impacto visual,
capaz de chamar atenção dos admiradores. Porém essas mudanças não foram capazes de chamar atenção das

classes superiores, que preferiam obras importadas, pois tinha um melhor acabamento e artistas eruditos.

O escultor, arquiteto e decorador Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho e Mestre

Valentim são os principais representantes da Estatuária Barroca no Brasil. Ambos criaram estilo próprio que

eliminou qualquer tipo de proximidade com obras do barroco europeu. As obras eram feitas em pedra-sabão e

madeiras, materiais mais usados pelos artistas. Minas Gerais foi o lugar de grande produção barroca, pois era um

estado rico e cheio de minas, por esse motivo o século em que o barroco brasileiro estava no auge foi chamado

de século do ouro (XVIII).

As esculturas eram pintadas com cores fortes e comumente douradas, além de serem ornamentadas com coroas

de ouro e prata, olhos de vidro, dentes de marfim, vestimentas de tecidos e cabelos reais. Tudo isso para

enfatizar o aspecto Ilusório. Antes da pintura havia um procedimento para preencher os poros da madeira ou

barro, deixando a superfície da peça lisa. Existia também outros tratamentos estéticos como: o douramento, que

consistia na aplicação de finíssimas folhas de ouro à peça, podendo também serem polidas dando um tom fosco;

e o prateamento que era o processo raríssimo e muito caro.



PRINCIPAIS ARTISTAS

- Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho)

Nasceu em Vila Rica no ano de 1730. Era filho de uma escrava
com um mestre-de-obras português. Iniciou sua vida artística
ainda na infância, observando o trabalho de seu pai que também
era entalhador. Por volta de 40 anos de idade, começa a
desenvolver uma doença degenerativa nas articulações. Não se
sabe exatamente qual foi a doença. Aos poucos, foi perdendo os
movimentos dos pés e mãos. Pedia a um ajudante para amarrar
as ferramentas em seus punhos para poder esculpir e entalhar.
Demonstra um esforço fora do comum para continuar com sua
arte. Mesmo com todas as limitações, continua trabalhando na
construção de igrejas e altares nas cidades de Minas Gerais.

As informações disponíveis sobre sua história dizem que
Aleijadinho começa cedo a trabalhar como artesão e a fazer
serviços nas igrejas de Ouro Preto e nas de cidades vizinhas,
como Mariana e São João del-Rei. Por ser filho bastardo de pai
português e mãe escravizada, encontra dificuldades para ser
valorizado nos primeiros anos em que exerce seu ofício.
Mesmo assim, suas obras ganham reconhecimento e realiza
trabalhos grandes, como a fachada e a decoração da Igreja de
São Francisco de Assis, em Ouro Preto, concluídas nos anos
1790. Embora siga o traçado português das igrejas matrizes,
abandona o chamado estilo jesuítico, característico das
construções religiosas da primeira metade do século XVIII no
Brasil. Nesse

estilo, as fachadas são retilíneas com elementos decorativos o
simplificados e escassos. A decoração feita por Aleijadinho,
que talha pedra e madeira, é marcada pela presença do dourado
e repleta de detalhes, como rocalhas e querubins.
Na fase anterior a doença, suas obras são marcadas pelo
equilíbrio, harmonia e serenidade. São desta época a Igreja São
Francisco de Assis, Igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões (as
duas na cidade de Ouro Preto). Já com a doença, Aleijadinho
começa a dar um tom mais expressionista às suas obras de arte. É
deste período o conjunto de esculturas Os Passos da Paixão e Os
Doze Profetas, da Igreja de Bom Jesus de Matosinhos, na cidade
de Congonhas do Campo. O trabalho artístico formado por 66
imagens religiosas esculpidas em madeira e 12 feitas de pedra-sabão, é considerado um dos mais importantes e
representativos do barroco brasileiro.

Talha dourada é uma técnica escultórica em que madeira é talhada
(esculpida) e posteriormente dourada, ou seja, revestida por uma película
de ouro. Esta técnica, principalmente associada à arquitetura, teve um
período de grande aplicação na península Ibérica e respectivas colônias
durante o barroco onde se dá destaque ao jogo de volumes. Tornou-se um
das principais características do barroco português, assim como o azulejo,
nos séculos XVII e XVIII, especialmente no interior de igrejas e capelas
em altares e retábulos. Para uma encomenda de talha dourada era
necessário o trabalho de vários artesãos sob a orientação de um mestre.

Detalhe da talha Ig. N. Sra de Montserrat - RJ



- Mestre Valentim

Filho de um fidalgote português contratador de
diamantes e de uma mulher filha de pessoas
escravizadas no Brasil, Valentim da Fonseca e Silva,
comumente conhecido como Mestre Valentim,
destaca-se como um dos artistas mais originais em
atuação no Rio de Janeiro entre o último quartel do
século XVIII e o início do XIX. Seu estilo sinaliza os
processos de aculturação ocorridos nessa cidade desde
sua proclamação a capital do vice-reino. Entre os
principais nomes da arte colonial brasileira, diferencia-
se por ser o único a desenvolver, paralelamente aos
trabalhos em igrejas, obras no campo da arte civil.

Em 1748 Valentim é levado a Portugal por seu pai, onde permanece até os 25 anos, retornando ao Brasil por
volta de 1770. Naquele país aprende o ofício de escultor e entalhador. Não se sabe ao certo quais são seus
mestres. Mas é preciso lembrar que durante o período de formação em Portugal o jovem presencia o
desenvolvimento do estilo pombalino. Para o plano de reconstrução de Lisboa, após seu incêndio em 1755, o
Marquês de Pombal, então ministro das Finanças de Dom José, privilegia partido arquitetônico e decorativo mais
sóbrio, excluindo a dispendiosa talha dourada. O modelo seguido é a arte italiana, que, em fusão com tradições
da arquitetura portuguesa, dá origem às igrejas pombalinas. O ideário iluminista despótico de Pombal logo chega
à capital do Brasil pelo governo do vice-rei, Dom Luís de Vasconcelos e Sousa (1740 - 1807). Mas se em
Portugal o gosto italiano toma a dianteira, no Rio de Janeiro as igrejas com fachadas pombalinas (como é o caso
da Ordem Terceira do Carmo e de São Francisco de Paula) não abandonam a talha dourada da tradição luso-
brasileira, abrindo caminho para o desenvolvimento de uma versão regional de grande delicadeza e requinte do

estilo rococó, principalmente pelas mãos de Mestre Valentim.

No âmbito da arte civil, o artista realiza tanto obras de embelezamento
público quanto de saneamento e abastecimento de água, executando
trabalho originalmente de engenheiros militares. Seu principal solicitante é o
vice-rei, Dom Luís de Vasconcelos e Sousa. De todas as suas obras, a mais
marcante, sem dúvida, é o conjunto formado pelo Passeio Público (1783),
primeiro jardim de lazer do carioca, e pelo Chafariz da Pirâmide (1789). Seu
projeto reporta-se às idéias iluministas de bem-estar, civilidade, higienização,
progresso, que deveriam transformar a capital brasileira numa cidade
moderna. Tal projeto simboliza também uma natureza dominada pela razão
e ação do homem.

-



estre Athaíde

Manoel da Costa Athaíde destaca-se como um dos
principais nomes da pintura mineira. A exemplo
dos artistas da época, sua atividade como pintor
abarca o exercício de douramento e encarnação de
imagens e elementos decorativos em talha, pinturas
em paredes e sobre painel, mas fundamentalmente
pintura decorativa de forros e tetos de igrejas. As
mais antigas notícias sobre seu trabalho como
artista datam de 1781 e referem-se a obras de
pintura e douramento de retábulos. Contudo é já
adentrando o século XIX que realiza trabalhos de
vulto como, a encarnação das estátuas em madeira
dos Passos da Paixão, esculpidas por Aleijadinho e

seu ateliê, o retoque da pintura do teto da nave e a pintura das Capelas dos Passos do Horto e da Prisão no
Santuário do Bom Jesus dos Matosinhos, em Congonhas do Campo, entre 1799 e 1819. Seu mais bem-sucedido
trabalho é novamente realizado com Aleijadinho, na Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto: entre 1801
e 1812, Athaide pinta o teto da nave da capela representando como tema central a Assunção da Virgem, legando-
nos um dos exemplares mais perfeitos da pintura de perspectiva do período colonial brasileiro.

Como os artistas-artesãos da época, Athaide segue cânones importados de
Portugal. Em geral, as cenas a serem executadas eram copiadas de gravuras
e estampas de livros, sendo o artista responsável apenas pela adaptação da
imagem ao espaço e aos recursos técnicos disponíveis. Por exemplo, no
caso dos seis painéis imitando azulejo (executados entre 1803 e 1804), que
representam cenas da vida de Abraão e decoram a capela-mor da Igreja de
São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Athaide copia seis gravuras de
uma edição francesa da Bíblia ilustrada por Demarne. Tal fato não
representa demérito nenhum ao artista colonial, pois seu talento se revela
exatamente na sabedoria com que faz tal transposição, simplificando as
composições originais a fim de adaptá-las ao reduzido espaço. Em
comparação com elas, percebe-se um caráter intimista no tratamento das
cenas e uma maior expressividade do desenho, que elimina o aspecto
solene presente no modelo. Essa linha expressiva que tende a criar corpos volumosos e lânguidos, que quase não
conhece ângulos retos e transforma a anatomia dos corpos em traços curvos, é uma das características mais
marcantes da obra de Athaide.

No que diz respeito à pintura de perspectiva de forro, o artista mineiro
segue esquema elaborado em meados da segunda metade do século XVIII,
em Minas Gerais: medalhão em forma de "quadro recolocado"
emoldurado de rocalhas e colocado no centro do teto, sendo sustentado
por maciços elementos arquitetônicos (pilastra, coluna, arco e frontão
curvilíneo), que assentam na parte média das paredes reais da igreja. O
espaço arquitetônico ilusório tende a ser recheado de anjos, figuras bíblicas,
concheados, laçarias, ramalhetes de flores e outros motivos delicados que
se prendem uns aos outros por curvas e contracurvas, dando leveza e
ritmo à totalidade da composição. Do mesmo modo, a paleta do artista,
rica em tons de vermelho, azul, branco, amarelo, sépia e marrom, deve ser
compreendida segundo os padrões do período. O alto valor artístico de
Manoel da Costa Athaide encontra-se na superioridade técnica de suas
realizações, marcadas pelo perfeito desenho de perspectiva e corpos em
escorço, pela harmonia cromática e pelo já citado desenho altamente
expressivo. No entanto, o artista também ficou conhecido por seus anjos e

virgens mulatos, cuja inspiração teria encontrado em sua companheira e seus filhos.

Fontes:

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8486/manoel-da-costa-athaide | http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8614/aleijadinho
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa215791/mestre-valentim | http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo63/barroco-brasileiro

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8486/manoel-da-costa-athaide
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8614/aleijadinho
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa215791/mestre-valentim
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo63/barroco-brasileiro
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O NEOCLASSICISMO NA EUROPA 

No período da Revolução Francesa (1789) e com a expansão do Império Napoleônico a Europa 

desenvolveu nas Artes um retorno aos clássicos. Este movimento denominou-se Neoclassicismo e 

retomou os princípios da arte da antiguidade greco-romana. De acordo com a tendência neoclássica, 

uma obra de arte só seria perfeitamente bela na medida em que imitasse as formas que os artistas 

clássicos gregos e os renascentistas italianos já haviam 

criado. Esse trabalho de imitação só era possível através de 

um cuidadoso aprendizado das técnicas e convenções da 

arte clássica (métodos de ensino das academias de arte da 

Europa). Por isso o convencionalismo e o tecnicismo 

reinaram nas academias de belas artes, até serem 

questionadas pela Arte Moderna. De acordo com esses 

padrões, a beleza perfeita é um conceito ideal e, 

portanto, não existe na natureza. Assim, o artista não 

deve imitar a realidade, mas tentar recriar a beleza ideal 

em suas obras, por meio da imitação dos clássicos, principalmente dos gregos, que foram os que mais 

aproximaram da perfeição criadora. Nesse período a arte volta à razão, ao equilíbrio, às normas, à 

elegância discreta. 

O NEOCLASSICO NO BRASIL 

 Em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI, fugindo do imperador francês Napoleão Bonaparte, 

decidiu transferir a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, ocasionando grandes mudanças em nosso 

país, inclusive nas artes. O soberano português dá início a uma série de reformas para adaptar a cidade 

às necessidades dos nobres que vieram com ele e sua família, tais como: 

- A Criação das primeiras fábricas; 

- A fundação do Banco do Brasil;  

- A fundação da Imprensa Régia, (a atual Imprensa Nacional); 

- A criação do Real Horto, (o atual Jardim Botânico);  

- A Biblioteca Real, (a atual Biblioteca Nacional);  

- A Academia Imperial de Belas Artes, (que deu origem ao Museu Nacional de 

Belas Artes e a atual Escola de Belas Artes). 

O juramento dos Horácios - 1784 - Jacques Louis 
David 



Com Dom João, chegou ao Brasil o neoclassicismo, um estilo artístico que se reporta a época 

clássica, ou seja, à Antiguidade grega e romana, e tem como características a presença de poucos 

ornamentos na arquitetura, com colunas mais lisas e linhas retas, quase sem enfeites, diferente do 

barroco, cheio de detalhes e linhas curvas. O novo estilo ficou marcado em várias construções desse 

período, como o Palácio de São Cristóvão (Quinta da Boa vista) e o Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro.  

A MISSÃO ARTÍSTICA FRANCESA 

Em 1816 D. João VI contrata um grupo de artistas franceses com a missão de ensinar artes 

plásticas na cidade. Este grupo ficou conhecido como a Missão Artística Francesa.  Chefiada por 

Joachim Le Breton, conta com artistas europeus como: Jean Baptiste Debret (Primo de Jacques Louis 

David), Nicolas Taunay e Grandjean de Montigny (Arquiteto), entre outros que seguindo os moldes 

europeus fundam a primeira escola para o ensino de artes plásticas do Brasil, a Academia Imperial de 

Belas Artes (A.I.B.A), onde se prestigiava o estilo Acadêmico ou Neoclássico.   

Na época colonial, as práticas dos ofícios de pintor, escultor, ourives, etc. era passada de uma 

pessoa para outra. Com a criação da Escola Imperial de Belas Artes, podia-se estudar arquitetura, 

pintura, escultura, gravura e desenho. Na nova Escola de Artes buscou-se modificar a feição da arte 

brasileira, que antes, só produzia obras para as construções religiosas. A aristocracia e a nobreza 

passaram a consumir obras de arte, pois precisavam adornar seus palacetes. Tudo no novo estilo 

neoclássico.    Dessa forma, muito do que conhecemos da vida no Brasil da época deve-se à produção 

dos artistas participantes da Academia. Outros artistas chegaram por volta de 1840 atraídos pela 

existência de uma classe social rica (burguesia) e desejosa de ser retratada. 

 

Palácio do Itamaraty Palácio de São Cristóvão 

alácio de São 

Cristóvão ão 

Características do Neoclassicismo: 

- Seguia padrões rígidos de cor e tema; 

- O artista não deveria criar o real. Deveria seguir os 
padrões estéticos neoclássicos: A Beleza Perfeita. O 
artista não deve imitar a realidade, mas tentar recriar 
a beleza ideal em suas obras, ou seja, aproximar ao 
máximo do padrão de beleza (gregos). 
 

Temas preferidos: 
 

- Mitológicos; 

- Religiosos; 

- Históricos (guerras). 
 

 



DO NEOCLÁSSIC O AO ROMANTISMO 

 Após a proclamação da independência por Dom Pedro I e, principalmente, a partir do 

segundo império com Dom Pedro II, a pintura realizada pelos artistas que frequentavam a Academia de 

Belas Artes que seguia os padrões estéticos neoclássicos aqui introduzidos pela Missão Artística 

Francesa sofre influência do movimento romântico.  Influenciados pelas ideias do romantismo, os 

pintores passaram a valorizar a expressão dos sentimentos e da imaginação (paixões e emoções) e o 

nacionalismo (valorização dos heróis nacionais). A grande característica da segunda metade do século 

XIX é a velocidade de movimentos que produziram obras de artes segundo diferentes concepções e 

tendências. As causas para essa diversidade e tendências foram à revolução industrial que forçou o 

êxodo rural, o conflito entre o homem e a máquina (falta de mão de obra especializada) e a 

preocupação social – injustiça. O objetivo é a expressão da emoção. O poder da paixão.  

 

A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM NACIONAL PELA ACADEMIA DE 
BELAS ARTES  

Os temas da pintura romântica acadêmica no Brasil eram ligados aos temas nacionalistas. Esse 

nacionalismo encontrou expressão maior na reconstrução visual de eventos históricos importantes, no 

retrato da natureza e dos tipos populares, e na reabilitação do índio no sentido de criar e fortalecer uma 

visão de identidade nacional.  Em termos ideológicos a pintura do Romantismo brasileiro girou 

principalmente em torno do movimento nacionalista orquestrado habilmente pelo imperador Dom 

Pedro II, ciente dos problemas oriundos da falta de unidade cultural num país tão vasto e interessado 

em apresentar uma imagem de um Brasil civilizado, unido e progressista diante do mundo (mesmo que 

esta imagem não correspondesse a realidade do país na época. Aos pintores eram encomendadas obras 

que glorificavam os fatos históricos do império e cujo simbolismo contribuiu de maneira poderosa para 

a construção de uma nova identidade nacional e fez alguns de seus exemplos mais bem conseguidos 

penetrarem indelevelmente na memória coletiva do povo brasileiro. Muitas dessas telas atualmente 

fazem parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. 

  

Características do Romantismo: 

- Nacionalismo; 

- Livre expressão da personalidade do artista; 

- Valorização dos sentimentos e da imaginação; 

- Nacionalismo; 

- Valorização da natureza; 

- Exaltação da liberdade humana; 

 

Podemos observar nas pinturas: 

- A composição em diagonal (instabilidade) 
e o dinamismo;  

- A valorização da cor;  

- O uso do Claro-Escuro, produzindo efeitos 
de dramaticidade. 

 

 



PRINCIPAIS ARTISTAS 
 
A pintura desta época ocorreu no círculo quase que exclusivo da Academia Imperial de Belas Artes, a 
escola de arte referencial do país na época. Os nossos principais artistas (alunos) daquele momento 
foram Manuel de Araújo Porto-alegre, Pedro Américo, Victor Meirelles, Rodolfo Amoedo e Almeida 
Júnior. 
  

 Vitor Meireles (1832 – 1903) - (temas históricos, bíblicos e retratos) 
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A Batalha dos Guararapes – 1879 

Retrato D. Pedro 2 - 1864 A Primeira Missa do Brasil - 1860 



Rodolfo Amoedo (1857 – 1941)  –  (Indianista)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Américo (1843 – 1905) - (Ex-aluno do CPII) 

 

O Ultimo Tamoio -1883 

Independência ou Morte -1889  

 

A Batalha dos Guararapes – 1879 Tiradentes Esquartejado  - 1893 



Jean-Baptiste Debret (Adaptado de Wikipédia)

Jean-Baptiste Debret (Paris, 18 de Abril de 1768 — Paris, 28 de
Junho de 1848) foi um pintor e desenhista francês. Integrou a
Missão Artística Francesa (1816), que fundou, no Rio de Janeiro,
uma academia de Artes e Ofícios, mais tarde Academia Imperial de
Belas Artes, onde lecionou pintura.

De volta à França (1831) publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao
Brasil (1834-1839), documentando aspectos da natureza, do homem
e da sociedade brasileira no início do século XIX.
Uma de suas obras serviu como base para definir as cores e formas
geométricas da atual bandeira republicana, adotada em 19 de
novembro de 1889.

AMissão Artística Francesa
Em 1816, Debret foi convidado à participar de uma missão de artistas franceses ao Brasil, por
solicitação de Dom João VI. A Missão, aportou em território brasileiro em 26 de março de 1816 que,
entre outros objetivos, idealizaria e organizaria a criação de uma Academia de Belas Artes.

Viagem pitoresca e histórica ao Brasil

Em Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, Debret tenta
mostrar aos leitores - em especial europeus - um panorama que
extrapolasse a simples visão de um país exótico e interessante
apenas do ponto de vista da história natural. Mais do que isso,
tentou criar uma obra histórica; mostrar com detalhes e
minuciosos cuidados a formação - especialmente no sentido
cultural - do povo e da nação brasileira; procurou resgatar
particularidades do país e do povo, na tentativa de representar
e preservar o passado do povo, não se limitando apenas a
questões políticas, mas também a religião, cultura e costumes
dos homens no Brasil.

Por estas razões, a obra de Debret é considerada grande contribuição para o Brasil, e é
frequentemente analisada por historiadores como uma representação que pode ser utilizada para
entender a realidade brasileira, em especial, da vida no Rio de Janeiro – de meados do século XIX.

Publicada em Paris, entre 1834 e 1839, sob o título Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, a obra é
composta de 153 pranchas, acompanhadas de textos que elucidam cada retrato.Tal estilo de obra
(textos descritivos acompanhando as imagens) não era muito comum entre os artistas que vinham ao
Brasil para retratar o país, o que aumenta ainda mais o destaque e importância de Debret: a obra não
é considerada tão importante apenas por aspectos artísticos, mas justamente pela combinação de
interesse em retratar o cotidiano, com a presença de textos descrevendo as litografias. Preocupando-
se com o sentido dos textos, Debret os compara com as ilustrações contidas em seus trabalhos, e é
por isso que o aspecto historiográfico é colocado em primeiro plano em relação ao aspecto
propriamente artístico.

Jean-Baptiste Debret: O Entrudo

Jean-Baptiste Debret: auto-retrato publicado
em Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil
(1834).

COLÉGIO PEDRO II – Campus SÃO CRISTÓVÃO II
Disciplina: Artes Visuais – 8º Ano - 2017. Professores Wânia Miranda e André Dias



O próprio título da obra de Debret apresenta este certo
compromisso que ele tentou adquirir nas representações e
descrições do Brasil. O uso da palavra “pitoresca” no titulo
Viagem Pitoresca a Histórica ao Brasil denota uma certa
precisão, habilidade e talento; características que buscou
em suas representações. Viagem Pitoresca a Histórica ao
Brasil pode ser considerada uma obra em estilo europeu,
feita para europeus, visto que o estilo de livro (almanaque)
fazia um certo sucesso na Europa na época.
O livro é dividido em 3 tomos: no primeiro de 1834estão
representados índios, aspectos da mata brasileira e da
vegetação nativa em geral. O segundo tomo, de 1835, concentra-
se na representação dos escravos negros, no pequeno trabalho urbano, nos trabalhadores e nas
práticas agrícolas da época. Já o tomo terceiro, de 1839, concentra-se na representação dos escravos
negros, no pequeno trabalho urbano, nos trabalhadores e nas práticas agrícolas da época. Já o tomo
terceiro, de 1839, trata de cenas do cotidiano, das manifestações culturais, como as festas e as
tradições populares.

Neoclassicismo, Romantismo e a obra de Debret
Apesar de ser um artista de formação neoclássica – seu
tutor foi o mestre do neoclassicismo, Jacques-Louis
David – D ebret (ao menos ao se analisar sua produção
em Viagem Pitoresca a Histórica ao Brasil ), em
alguns aspectos, pode ser considerado um artista de
transição entre o neoclassicismo e o romantismo.

As representações dos índios – totalmente idealizados;
fortes, com traços bem definidos e em cenas heroicas –
são aspectos claros do neoclassicismo. Contudo, ao se
analisar os textos que acompanham as imagens, são notados aspectos
não neoclássicos, mas românticos. As obras românticas valorizam o individualismo, o sofrimento
amoroso, a religiosidade cristã, a natureza, os temas nacionais e o passado. Além disso, uma
característica essencial do romantismo – que o diferencia do neoclassicismo -, característica esta,
notada nos textos de Debret, é a relação que o artista estabelece com as cenas que representa: o
neoclássico é apenas um espelho do que observa, tentando fazer uma representação exata, daquilo
que vê. já o romântico, tenta "jogar uma luz" no que observa – o romântico faz uma interpretação
daquilo que observa , e é justamente isto que Debret faz nos textos que acompanham as aquarelas:
interpretações.

Suas aquarelas pitorescas possuem o caráter típico das representações
feitas por viajantes em busca de paisagens e de exotismo, mas sua arte
oficial conserva o caráter solene do neoclassicismo próprio do grupo de
artistas da França napoleônica.

Na obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil , Debret não se prende
apenas à representação de batalhas, cenas importantes e feitos grandiosos
do país. Debret, como já dito anteriormente, representa cenas e
características do cotidiano e da sociedade brasileira, como casas, ocas de
índios, rostos de pessoas (para tentar mostrar as características do povo
brasileiro). Ele procura representar o caráter do povo; seus costumes,
festas populares (e da corte), relações de trabalho e utensílios e
ferramentas utilizadas pelo povo.

Jean-Baptiste Debret: Cena cotidiana.

Jean-Baptiste Debret: Retrato
Oficial de D. João VI.

Jean-Baptiste Debret: Sapataria
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Monet trabalhando em seu barco, de Edouard Manet -1874
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Impressionismo
O impressionismo foi um movimento artístico que surgiu na França no final do século XIX a

partir da iniciativa de um grupo de jovens artistas resolve não mais viver sobre as regras da Academia

de Belas Artes. Na época, a Academia não concebia a ideia de poder aceitar uma obra de arte que não

representasse paisagens pitorescas, cenas baseadas na mitologia, iconografia religiosa ou feitos heroicos

que retomasse ao tempo dos gregos antigos.

Nos ateliês o desenho era tudo, a pintura era

precisa e bem delineada, e para conseguir isso o

pintor levava um bom tempo até finalizar seu

trabalho. Mas, os impressionistas cansaram

dessa forma de se fazer arte, a intenção deles

era inovar, sair dos ateliês e pintar ao ar livre,

visando documentar o mundo moderno.

Luz, cor e movimento
Os artistas impressionistas não tinham mais interesse em temas ligados à nobreza, à igreja, ou em

produzir retratos fiéis à realidade. Um dos motivos de tais questionamentos teria sido a invenção da

fotografia. A lógica era: para que fazer quadros que copiem a realidade de maneira exata, se para isso já

existe a fotografia? Não foi à toa que a primeira exposição dos impressionistas deu-se na casa de um

dos pioneiros da fotografia, Félix Nadar. A técnica da

fotografia também abrange o estudo da luz, uma das

principais preocupações dos artistas impressionistas.

Além da luz, o movimento percebido pelas pinceladas

soltas também é elemento crucial dessa pintura.

Interessados pela natureza, os impressionistas procuravam captar em suas telas o efêmero e o fugaz da

vida ao ar livre. Em seus quadros podem-se ver o movimento das águas, os reflexos da luz, a

dissolução das imagens, a fumaça de um trem que chega à estação, o nevoeiro sobre um rio, a

indefinição no contorno das figuras que se mexem no palco, no baile, na relva. A ideia é pintar o que

não pode se repetir, um determinado instante.

Um fato que facilitou muito a saída dos

ateliês foi a criação dos tubos de tinta. Até o meio

do século 19 não existia nenhum recipiente

apropriado que facilitasse o transporte das tintas,

por conta disso as pinturas só poderiam ser

realizadas nos ateliês.

Para que fazer quadros que copiem a

realidade de maneira exata, se para

isso já existe a fotografia?
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O Salão dos Recusados
Em 1863, um grande número de artistas não foi autorizado a participar do Salão das Artes, o evento

mais importante do mundo da arte de Paris, por causa de suas técnicas revolucionárias. Em resposta à

recusa, um outro evento foi organizado na cidade chamado “O Salão dos Recusados”, onde podia se

ver expostas as telas de Paul Cézanne, Camille Pissarro e

Édouard Manet. O Salão dos Recusados causou um

tremendo escândalo em Paris por causa da ousadia dos

seus pintores que apresentaram mulheres nuas, pinceladas

nada convencionais e uma baita revolução das cores.

Os participantes do Salão dos Recusados e a Sociedade

dos Artistas Independentes rebelaram-se contra as políticas dos júris conservadores de Paris, e em sua

primeira exposição, inaugurada em Maio de 1874, aderiram à política de "nem júri nem prêmios". Mais

de 400 artistas, muitos dos quais haviam sido previamente rejeitados pelo salão oficial, participaram do

evento alternativo.

Impressão, nascer do sol
Impressão: nascer do sol, de Claude Monet, 1873. Essa

é a obra que deu nome ao movimento impressionista.

O termo Impressionismo foi criado por um escritor

chamado Louis Leroy, em 1874, após comentar o

quadro de Claude Monet: "Impressão, nascer do Sol”.

Disse Leroy: - "Eu bem o sabia! Pensava eu, justamente, se

estou impressionado é porque há lá uma impressão. E que

liberdade, que suavidade de pincel! Um papel de parede é mais

elaborado que esta cena marinha."

A expressão “Impressão” foi usada originalmente de
forma pejorativa, mas Monet e seus colegas adotaram o título, sabendo da revolução que estavam

iniciando na arte. Os impressionistas estavam interessados em revelar a luz em suas pinturas. Pintavam

ao ar livre para captar todas as nuances de cores que a luz natural faz incidir sobre os objetos.

Impressão, nascer do sol – Monet, 1873.

O movimento Impressionista foi o

ponto inicial para o surgimento do

que, hoje, conhecemos como Arte

Moderna.
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Características da pintura impressionista:

1. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num
determinado momento, pois as cores na natureza se modificam dependendo da luz do sol;

2. Estilo específico de Pincelada - pontos, pinceladas rápidas, redemoinhos, e traços grossos de tinta;

3. Temas do cotidiano;

4. Sombras coloridas, obtidas através do uso das cores complementares;

5. Ausência de linha de contorno;

6. Empasto - uma aplicação muito espessa de tinta.

PrincipaisArtistas

Claude Monet (14 de novembro de 1840 - 5 dezembro de 1926) foi um dos fundadores da pintura
impressionista francesa, além de ter sido o pintor mais consistente e mais prolífico da filosofia da
pintura de paisagem do plein-ar, (a pintura ao ar livre) . Monet tinha respeito e admiração pelos antigos
pintores clássicos, mas sentia a necessidade de inovar na arte, ele preferiu pintar cenas externas, fora
dos ateliês, de jardins e pessoas. O sucesso de Monet não se deu graças a Academia de Belas Artes de
Paris, mas sim ao seu esforço e dos seus amigos em se arriscar e lançar uma nova forma de pintura.
Monet viveu até os 86 anos, e está enterrado no jardim de sua propriedade em Giverny.

Mulheres no jardim – 1866 Madame Monet e seu filho – 1875 A Ponte Japonesa, 1899
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Pierre Auguste Renoir ( 25 de fevereiro de 1841 - 3 de dezembro de 1919 )
foi um pintor francês que participou do grupo que desenvolveu o movimento
impressionista. Em 1862 ele começou a estudar no atelie do pintor suiço Charles
Gleyre, em Paris. Lá ele conheceu Alfred Sisley, Frédéric Bazille e Claude Monet.
As pinturas de Renoir são notáveis para suas luz vibrante e cor saturada. Diferente
de Monet que preferia pintar paisagens, Renoir tinha clara preferência por retratar

o cotidiano da vida parisiense, ele pintava pessoas conhecidas como também cidadãos anônimos, nas
ruas reluzentes da cidade, nos bailes, nos bares, praticando atividades de lazer, etc.

Edgar Degas (19 de julho de 1834 - 27 de setembro de 1917 ) foi um artista francês
famoso por seu trabalho na pintura, escultura, gravura e desenho. Apesar de ser
considerado como um dos fundadores do impressionismo e de ter participado de todas
as exposições impressionistas, Degas rejeitou ser considerado impressionista, ele preferia
ser chamado de realista. Pois, diferente dos outros pintores do impressionismo, Degas
permaneceu pintando no ateliê e manteve a linha de contorno. O que Degas queria

realizar em sua pintura era a captação do movimento em sua exata verdade, e ele entrou uma
possibilidade de realizar isso, principalmente, através dos estudo e desenhos nos estudios de balé. Outra
forte influência na arte de Degas foram as estampas japonesa UKIYO-E. Foi através delas que o artista
se inspirou em compor suas telas com uma visão diagonal da cena.

O baile no moulin de La Galette – 1876 Garotas ao piano -1892 Almoço dos Barqueiros – 1880

Aula de Dança – 1879 Bailarinas em azul – 1895 Campo de Corrida - 1876 - 1887Aula de Dança – 1879 Bailarinas em azul – 1895 Campo de Corrida - 1876 - 1887
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As mulheres impressionistas

Berthe Morisot nasceu 14 de janeiro de 1841 , em Bourges, França , em uma família rica
e que valorizava as artes. Por conta disso, ela teve, desde cedo, aulas de desenho e pintura.
Ela era amiga de Édouard Manet, que influenciou muito o desenvolvimento do seu estilo.
Morisot foi a primeira mulher a integrar o círculo dos impressionistas. Suas pinturas tem

como tema principal as mulheres e suas relações com a sociedade. Morisot morreu em Paris em 2 de
Março de 1895.

Mary Stevenson Cassatt (22 de Maio de 1844 - 14 de junho de 1926 ) foi uma
pintora e gravurista norte americana. Ela viveu boa parte de sua vida (já adulta) em Paris, e
era amiga Edgar Degas, o que a levou a exibir seus trabalhos nas exposições dos
impressionistas. Cassat pintou principalmente, imagens da vida social e privada das
mulheres, com especial ênfase no íntimo laço entre mães e filhos . Em reconhecimento de

suas contribuições para as artes, a França concedeu-lhe a Légion d' honneur em 1904.

O berço. 1873.Na sala de jantar. 1875.No balcão. 1871.

O banho da criança. 1893. A festa no barco. 1893. Jovem mulher em um chapeu
preto e verde, 1890.
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Impressionismo no Brasil
Eliseu Visconti nasceu na Itália, mas veio para o Brasil com menos de um ano de
idade. Com apenas 17 anos ele começa seus estudo artísticos no Liceu de Artes e
Ofícios e com 19 anos na Academia Imperial de Belas Artes e posteriormente na
Escola Nacional de Belas Artes. Com 27 anos viaja a Paris para aperfeiçoar seus
estudos, graças ao prêmio de viagem ao estrangeiro que ganhou através de um
concurso. Em 1905 recebe do então o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira
Passos, de executar a decoração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O trabalho foi

produzido em Paris, e dividido em duas etapas. Primeiro Eliseu fez pano de boca, oteto sobre a platéia
e o friso sobre o palco, na segunda etapa ele pintou os painéis do foyer do Teatro. Nos seus trabalhos
podemos perceber que o delineamento do desenho deixou de ser importante, o destaque ficou para os
efeitos cromáticos de luz e a pincelada mais solta, características do Impressionismo.

Georgina de Albuquerque - A pintura e a Escola Nacional de Belas Artes, no primeiro
anos do século XX, eram dominadas por homens, no entanto, dentre deste cenário uma
mulher muito talentosa conseguiu se destacar, Georgina de Albuquerque (1885-1962).
Com 19 ela ingressa na Escola Nacional de Belas Artes onde conhece o também pintor

Lucílio Albuquerque e se casa com ele dois anos depois. Ao acompanha-lo numa viagem a Europa,
Georgina se candidata a uma vaga na Escola de Belas Artes de Paris, ela é aprovada em 4ºlugar.
Durante sua estada na França ela tem contato com as pinturas impressionistas fonte de suas inspirações
para realização de seus trabalhos. Ao voltar para o Brasil expõe suas obras e recebe muitos elogios, o
que a levou ser considerada um dos artistas que melhor representou a pintura impressionista no Brasil.

Recompensa de S.Sebastião Moça no Trigal Detalhe teto do Teatro Municipal - RJ
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Atividades – Prática e Teórica
Em casa:

Como analisar uma obra de arte?

Pesquise na internet um dos artistas do Impressionismo, que foi estudado em sala, e escolha uma obra
dele(a) para realizar a analise.

Fonte da pesquisa: www.___________________________________________________

1. Descrição

a. Museu / Galeria: ___________________________________________
b. Artista: _________________________________________________
c. Título da obra: ____________________________________________
d. Data: ____________ Medidas: _______________________________

2. Assunto

a. Circule a linguagem de obra de arte :

Pintura Desenho Escultura Fotografia Mídia Digital

b. Qual é o gênero assunto da obra de arte? ______________________________
Dica: Retrato, Figura, Paisagem, Vista do mar, Vista da Cidade, Natureza-Morta, Interior, Conceitual, etc.

c. A obra é figurativa ou abstrata? Explique o porquê:
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

d. Qual o contexto(s) estão presentes na obra de arte (social, histórico, político, religioso , cultural)?
Exemplo: Se a obra de arte é uma escultura de um budista orando tem um contexto religioso.
R:_____________________________________

e. Liste todas as coisas que você vê na obra de arte (árvores, pessoas, animais, formas, montanhas,
carros, vaso, frutas, linhas, pontos, manchas, etc.).
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3. Elementos da Arte

a. Na coluna do lado esquerdo da tabela , marque ( x ) se você pode ver os seguintes elementos de arte.

b. No coluna do lado direito da tabela , circule os adjetivos que você usaria para descrever a obra de
arte .

Linha ( ) ondulada, ziguezague, em linha reta, fina, grossa, diagonal , vertical , horizontal

Cor ( ) Brilhante, Escura, Tons de terra fresca , Não natural,

Forma ( ) geométrica, orgânica, círcular, oval , quadrada, retângular, triângular, hexágonal,

Textura ( ) macio, duro , áspero , liso , afiado, contundente,

Padrão ( ) listras, florido, granulado, mármore , manchada , tie –dye,

4. Por que você escolheu esta obra de arte? O que você gostou, ou não nela?

R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Em casa: Fora de sala vamos criar um desenho impressionista onde as sombras serão obtidas
atrás das cores complementares.
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Pontilhismo
Originária das técnicas de pintura dos impressionistas, o
Pontilhismo utiliza pequenos pontos/traços de cores diferentes lado
a lado para que os olhos do observador possam mescla-los e
enxergar uma terceira cor numa obra de arte.
Essa técnica deriva, principalmente, de teorias científicas sobre cor e
expressão, como por exemplo a Lei dos Contrates Simultâneos
(teoria das cores complementares) do químico Eugène Chevreul.

Segundo Chevreul a aparência de uma cor pode ser radicalmente alterada a partir da colocação de outra
cor ao lado dela (Cores Complementares).

Principais Artistas:

Georges Seurat (1859-1891) - foi o fundador do pontilhismo. Ele estudou a ciência
das cores e da mistura óptica para inventar esta nova técnica. Ele dominou considerável
a técnica de chromoluminarism - prática de deixar espaços em branco na tela entre os
pontos, para criar um nível de luz que era impossível de outra forma.
Curiosidades:
1. Seurat quando inventou o estilo de pintura chamou a técnica primeiro de Divisionismo, mas
o nome foi mudado ao longo do tempo;
2. Quanto menor os pontos, mais clara a pintura é, e mais nítidas as linhas são, assim como com
a resolução da tela em um monitor de computador;
3. De muitas maneiras Pontilhismo é tanto uma ciência como uma arte;
4. Até Vincent Van Gogh experimentou a técnica de pontilhismo.

Paul Signac (1863-1935) - É o outro pai fundador do pontilhismo. Quando Seurat
morreu jovem (31 anos), Signac continuou a trabalhar com Pontilhismo e deixou um
grande legado de obras de arte usando o estilo.


