


 

Capítulo 1  

A Fotografia e suas Técnicas 

A fotografia  

Atualmente, ninguém deixa de registrar um 
momento precioso em sua vida, seja um encontro 
com amigos, uma viagem, um almoço casual, a 
traquinagem do irmão, temos a vontade de eternizar 
o momento e surge a fotografia como ferramenta 
principal de auxílio a nossa memória. As feições de 
uma pessoa querida, de um animal de estimação são 
eternizadas em nossa vida através da fotografia.  

O termo fotografia vem do grego phós, photós (que 
quer dizer “luz”) e graphein (que significa “desenhar, 
“marcar”, “registrar”), sendo possível interpretar que 
fotografar é “desenhar na luz” ou “registrar a luz”. 
Por isso, para fotografar é essencial à luz, pois ela cria 
sombras, efeitos, volumes e texturas nas fotos. 

Entretanto, além de fazermos uso da luz, para 
termos uma fotografia, precisamos também de dois 
objetos imprescindíveis, para registrarmos nossos 
momentos, que são a máquina fotográfica e suas 
lentes. Atualmente, contamos com a ajuda preciosa 
da câmera do celular, que pode ajudar bastante ao 
substituir as conhecidas câmeras fotográficas 
compactas, pois tem as funções básicas e uma lente 
própria).   

A fotografia é um marco revolucionário na 
evolução humana, pois é a criação de uma nova 
forma de registrar a vida humana com muito mais 
facilidade e conforto.  Após sua invenção, o 
mundo mudou completamente.  

“Embora ela tenha aparecido mesmo no século 19, 
a fotografia começou a ser inventada ainda na 
Antiguidade, quando se descobriu o princípio da 
“câmara escura”. Basta você fechar completamente 
um local – de uma grande sala a uma latinha de leite 
em pó – e depois fazer um buraquinho. A luz 
atravessa o buraco e projeta no interior da câmara 
fechada uma imagem invertida do que acontece lá 
fora. Mesmo com esse princípio conhecido há séculos, 
faltava o principal para a fotografia: bolar uma 
maneira de congelar essa imagem. A história oficial 
registra dois inventores que arrumaram uma solução 
para isso quase na mesma época: Henry Talbot, na 
Inglaterra, e Louis Daguerre, na França. Em 1835, 
Talbot publicou um artigo documentando como 
conseguira fixar imagens usando um papel tratado 
com cloreto de prata, que depois era mergulhado em 
uma solução de sal. O resultado era um negativo, ou 
seja, podia ser copiado diversas vezes.” 
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Os tipos de fotografia são muitos e variados, tais 
como: as de moda, as arquitetônicas, as jornalísticas, 
as documentações científicas, as publicitárias, etc.   

A fotografia é tão importante em nossa sociedade, 
que pode ser considerada documento histórico 
quando retratam movimentos populares, guerra civil, 
conflitos entre povos, paisagens urbanas que 
mostram modificações no meio ambiente com o 
passar do tempo, dentre outras, ou a fotografia pode 
ser, dentre todas as suas funções, a forma de ver a 
vida, de expressar a arte daquele que as registrou.  

A fotografia ontem e hoje 

Sabe-se que o primeiro registro sobre fotografia é 
do ano de 1826 e que o inventor francês, Joseph-
Nicéphore Niépce (1756-1833) fez a primeira 
imagem fotográfica.  

No tempo em que nossos avós eram crianças, ou 
até mesmo nossos pais, tirar uma fotografia era algo 
bastante caro, pois o processo de captação era 
bastante complicado. Os filmes tinham que ser 
revelados por um processo químico e as fotos 
precisavam ser impressas em um laboratório – em 
papel especial. Neste processo de revelação, a 
imagem só fica visível depois de revelada em banho 
químico apropriado.  

No filme estão as imagens em negativo, ou seja, as 
imagens ficam com cores invertidas, só depois são 
ampliadas no papel apropriado e se tornam as 
fotografias que todos conhecemos.  

 

 

 

Nos dias de hoje, com celulares cada vez mais 
modernos, a fotografia chegam às pessoas 
praticamente em tempo real, uma vez que podem ser 
postadas nas Redes Sociais no momento em que foi 
tirada.  

Três elementos da Linguagem Visual são 
importantes para a Fotografia: a cor (policromia e 
monocromia), a luz e a textura.   

• Policromia: é a harmonia conseguida por meio do 
uso de várias cores. 

• Monocromia: é a utilização de apenas uma cor e 
suas nuances numa composição. 
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• Luz: é o jogo de claro e escuro (luz e sombra) na 
imagem. 

• Textura: está presente nas imagens em duas 
dimensões (altura e largura, sem profundidade); por 
isso, só é possível ter controle sobre uma textura 
aparente. 

Compreensão  

1. Com que objetivo o fotógrafo faz fotos?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. O que é essencial para se fotografar?    

a) sol    

b) alegria  

c) brilho  

d) luz     

e) textura  

3. Retome os elementos da Linguagem Visual 
importantes para as fotografias. Quais deles você 
acha mais importante? Por quê? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Este é o momento para debater e trocar 
ideias.  Reúna-se em grupo, conforme orientação do 
professor, e discutam as seguintes questões: 

a) Qual a importância da fotografia para a 
sociedade?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

b) Qual é a diferença entre fotografia de arte e 
fotojornalismo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5. Faça uma pesquisa sobre o fotógrafo Sebastião 
Salgado. Depois, selecione três fotos tiradas por ele, 
com temática social, para apresentar aos seus 
colegas. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. A fotografia é conseguida utilizando-se a luz e 
alguns materiais especiais. Na fotografia o negativo é  

a) uma imagem na qual a luz está invertida em 
relação ao modelo.  

b) um tipo de papel especial, que quando em contato 
com a luz escurece ou muda de cor. 

c) um vidro redondo mais grosso no centro.  

d) forma de colocação da câmera, onde os objetos são 
vistos com mais nitidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2  

O Hiper-realismo 

É um gênero da pintura e escultura que tem efeito 
semelhante ao da fotografia de alta resolução. O 
Hiper-realismo evoluiu do fotorrealismo – termo que 
foi usado para caracterizar um movimento artístico 
que nasceu nos Estados Unidos e na Europa em torno 
de 1968.  

Este movimento com início nos anos 70 teve 
grande repercussão na Inglaterra, Estados Unidos e 
Brasil.  

No Brasil, apareceu pela primeira vez como título 
de uma exposição organizada pela artista belga Isy 
Brachot, em 1973. Na época, assumiu o mesmo 
significado que fotorrealismo. Esta exposição foi 
dominada por fotos realistas de artistas norte-
americanos como Ralph Goings, Chuck Close, Don 
Eddy, Robert Bechtle e Richard McLean, bem como 
artistas europeus como Gnoli Gerhard Richter, 
Klaphech e Delcol.   

Este gênero sempre usa uma fotografia como 
modelo para a obra. Isso demonstra a importância 
que a fotografia vem ganhando no campo da arte.  

A única entre diferença do Hiper-realismo para o 
fotorrealismo está na exposição minuciosa dos 
detalhes e na alta definição geral da própria imagem 
– o que torna os objetos que são representados, 
aparentemente palpáveis e concretos, trazendo uma 
ilusão da realizada maior do que a própria fotografia.  

Devido à evolução da tecnologia – colocando no 
mercado câmeras fotográficas com alta resolução, 
algumas pessoas acreditam que os artistas hiper-
realistas também acrescentam maior emotividade às 
obras do que os foto realistas.  

Tantos pintores como escultores hiper-realistas 
usam recursos mecânicos ou ópticos para transferir a 
imagem fotográfica para a técnica de sua eleição, 
como moldes, projetores de slides e retículas para 
ampliação. Anomalias nas imagens originais, como 
focos seletivos, fractalização, reflexos e outros podem 
também ser usados como recursos expressivos.  

Você pode observar abaixo, dois exemplos de 
obras deste gênero no desenho e na escultura. 
Observe os seus traços e sua proximidade com o real.  

 

 
Woman and Child, a Sam Jink's sculpture 

Essas obras têm uma estreita ligação com a 
fotografia por serem pinturas e se assemelhar a 
fotografias.   

O Hiper-Realismo do pintor Pedro Campos  

O Pedro Campos é um pintor, nascido em 1966, na 
cidade de Madrid (Espanha). Formado na Escola 
Oficial de Conservação e Restauro de Obras de Arte 
de Madrid, já foi ilustrador em diversas renomadas 
agências antes de decidir dedicar-se exclusivamente 
à pintura hiper-realista. No ano de 1998, quando 
tomou a decisão, Campos começou a retratar objetos 
simples do cotidiano com impressionante veracidade, 
suficiente para fazer os admiradores de suas obras se 
perguntarem se não eram fotografias. 

 

 

 

 

Compreensão  

1. Quais são as principais características de uma 
obra Hiper-Realista? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 



 

2. O Hiper-Realismo é uma retomada de qual 
movimento artístico? Quando e onde ele surgiu? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Indique a relevância do Hiper-Realismo para a 
arte e suas importantes contribuições. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Quais são os princípios do Hiper-Realismo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. Quem foi artista Pedro Campos? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. Cite nome de Foto realistas norte-americanos. 

 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Retrato  

O Homem Vitruviano e as Proporções Humanas 

 

 

Você já deve ter visto o homem da imagem acima 
em livros, revistas, encartes de CDs, na Internet ou 
em qualquer outro meio de comunicação. Este 
desenho foi encontrado em um bloco de notas de 
Leonardo da Vinci, feito pelo artista por volta de 
1490, baseando-se no conceito exposto na obra Os 
dez livros da Arquitetura – escrito pelo arquiteto 
romano Marcus Vitruvius Pollio.  

Desta forma, o homem descrito por Vitruvius 
apresenta-se como um modelo ideal para o ser 
humano, cujas proporções são perfeitas, segundo o 
ideal clássico de beleza.  

O Vitruvius apresentou, primeiramente, o cânone, 
tanto de forma textual (descrevendo cada proporção 
e suas relações) quanto através de desenhos. 
Entretanto, à medida que os documentos originais se 
perdiam, e a obra foi sendo copiada durante a Idade 
Média, a descrição gráfica foi se perdendo. Assim, 
com a redescoberta dos textos clássicos durante o 
Renascimento, uma série de artistas, arquitetos, 
tratadistas foram se dispondo a interpretar seus 
textos a fim de produzir novas representações 
gráficas, a mais difundida dentre elas, é a 
representação do próprio Da Vinci.  

O desenho descreve a figura masculina, desnuda 
separadamente e simultaneamente em duas posições 
sobrepostas com os braços inscritos num círculo e 
num quadrado, a cabeça é calculada como sendo um 
décimo da altura total. Este também pode ser 
chamado de Cânone das Proporções. Atualmente faz 
parte da coleção da Gallerie dell’Accademia (Galeria 
da Academia), na cidade de Veneza, Itália.  

O arquiteto Marcus Vitruvius Pollio, descreve o 
corpo humano da seguinte maneira:     

• um palmo é o comprimento de quatro dedos 

• um pé é o comprimento de quatro palmos 



 

• um côvado é o comprimento de seis palmos 

• um passo são quatro côvados 

• a altura de um homem é quatro côvados 

• o comprimento dos braços abertos de um homem 
(envergadura dos braços) é igual à sua altura 

• a distância entre a linha de cabelo na testa e o fundo 
do queixo é um décimo da altura de um homem 

• a distância entre o topo da cabeça e o fundo do 
queixo é um oitavo da altura de um homem 

• a distância entre o fundo do pescoço e a linha de 
cabelo na testa é um sexto da altura de um homem 

• o comprimento máximo nos ombros é um quarto da 
altura de um homem 

• a distância entre a o meio do peito e o topo da 
cabeça é um quarto da altura de um homem 

• a distância entre o cotovelo e a ponta da mão é um 
quarto da altura de um homem 

• a distância entre o cotovelo e a axila é um oitavo da 
altura de um homem 

• o comprimento da mão é um décimo da altura de 
um homem 

• a distância entre o fundo do queixo e o nariz é um 
terço do comprimento do rosto 

• a distância entre a linha de cabelo na testa e as 
sobrancelhas é um terço do comprimento do rosto 

• o comprimento da orelha é um terço do da face 

• o comprimento do pé é um sexto da altura 

 O artista já havia tentando encaixar as proporções 
do corpo humano dentro da figura de um quadrado e 
um círculo, no entanto, suas tentativas ficaram 
imperfeitas. Apenas com o pintor Leonardo Da Vinci, 
aconteceu o encaixe perfeito, dentro dos padrões 
matemáticos esperados.  

 O redescobrimento das proporções matemáticas 
do corpo humano no século XV por Da Vinci e tantos 
outros artistas e estudiosos, é considerado um dos 
grandes feitos que conduzem ao Renascimento 
Italiano.  

 Muitos consideram o desenho como um símbolo 
da Simetria básica do Corpo Humano e, para a 
extensão e o universo como um todo. Deve-se 
observar também que, a área total do círculo é 
idêntica “a área total do quadrado e este desenho 
pode ser considerado um algoritmo matemático para 
calcular o valor do número irracional ‘phi’ (=1,618)”. 
Esse desenho é usado até hoje por ilustradores para 
aprender a proporção humana, como se fosse um 
guia universal de ilustração. 

 

Leonardo Da Vinci 

Leonardo da Vinci (1452- 1519) foi um artista, 
escultor arquiteto e engenheiro renascentista 
nascido em uma pequena aldeia próxima a Florença, 
na Itália. Desde criança, se interessou pelo desenho e 
pintura. Já na adolescência, foi aprendiz de escultor, e 
ourives. Em sua vida adulta passou a integra a 
Corporação dos Pintores de Florença. Da Vinci 
estudou Matemática, Física, Astronomia, Engenharia 
e Artes e Ciências. Seu maior legado foi a 
representação da figura humana derivada de seus 
profundos estudos de anatomia, desvendando as 
operações e ligações entre as partes do corpo 
humano e outros elementos na natureza. 

 Três de suas obras estão entre as mais conhecidas 
do mundo da arte: Mona Lisa, A Última Ceia, e O 
homem vitruviano. 

 Entre 1503 e 1507, Da Vinci pintou a Mona Lisa, 
desde então muitas teorias sobre seu significado 
foram criadas. Alguns estudiosos acreditam que 
haveria mensagens ocultas sob as camadas de 
pintura. Contudo, a hipótese mais aceita pelos 
historiadores da Arte é a de que a modelo do quadro 
foi a esposa de Francesco del Giocondo, um rico 
comerciante de seda de Florença. Um dos pontos 
mais importantes dessa obra consiste na utilização 
de uma técnica original: o sfumato.  

Renascimento 

O Renascimento Cultural aconteceu entre os 
séculos XV e XVI, na Europa, nele aconteceram uma 
série de transformações sociais, políticas e 
econômicas, que foram iniciadas no final da Idade 
Média.  

Contexto Histórico Renascimento  

 Político e Econômico 

No contexto político-econômico do Renascimento, 
observa-se a desintegração do Sistema Feudal, que 
teve início no século XII e se completou no século XV. 
Com o enfraquecimento do Feudalismo, aconteceu o 
fortalecimento do poder dos reis e o surgimento das 
chamadas Monarquias Nacionais, a partir do século 
XV.   

Assim, os reis deram liberdade e econômica e 
comercial a classe social que estava ascendendo 
socialmente – a burguesia, possibilitando assim, o 
surgimento dos burgos e o crescimento das cidades 
de vários pontos da Europa.  

Através dessa união, a busca por matérias-primas, 
novas rotas comerciais e busca por metais preciosos. 
a partir daí aconteceram as Grandes Navegações e os 
Descobrimentos Marítimos dos séculos XVI e XVII e a 
colonização e exploração dos continentes América, 
África e algumas regiões da Ásia.  



 

Contexto Social do Renascimento  

O êxodo rural foi favorecido através da 
desintegração dos feudos nas mais variadas regiões 
europeias e muitos servos deixaram o campo e 
partiram para a cidade. As cidades europeias se 
desenvolveram entre os séculos XIV e XV e este 
período ficou conhecido como Renascimento Urbano. 
As cidades renascentistas se tornaram dinâmicas e 
com grande desenvolvimento cultural e social, 
misturando assim, burgueses, nobres, artistas, 
artesãos e trabalhadores de diversas áreas que 
povoavam estas cidades.  

No período renascentista, ocorreu também o 
enfraquecimento do poder da Igreja Católica, que 
teve a diminuição da influência através do 
Movimento de Contestação, dando origem, no século 
XVI, às Reformas Religiosas.  

Contexto Cultural e Científico  

Dentre as características que se destacam no 
Período Renascentista, no âmbito cultural foi a 
valorização e intenção de resgatas os valores 
artísticos da Antiguidade Clássica (Grécia e Roma 
antigas).   

Na passagem do teocentrismo medieval para o 
antropocentrismo renascentista, a religião deixando 
a exclusividade para dar espaço para a valorização do 
homem (Humanismo). O desenvolvimento científico 
foi uma das marcas desse período e, dentro deste 
contexto, ocorreu o Renascimento Científico. 

O que é Simetria?  

É tudo aquilo que pode ser dividido em partes, 
sendo que ambas devem coincidir perfeitamente 
quando sobrepostas. Segundo estudiosos, a mesma é 
considerada um dos fatores primordiais para a 
criação da beleza. Objetos, animais, vegetais, 
minerais e as pessoas que estão à nossa volta podem 
ser classificados quanto à forma em: simétrico e 
assimétrico.  

 
Nos assimétricos os lados não possuem eixo central, portanto um lado não é igual ao 

outro.  

 

 

Em uma pesquisa foram utilizadas várias fotos de 
pessoas diferentes e foram apresentadas a um grupo 
de participantes selecionados para a experiência. Eles 
deveriam atribuir nota de 0 a 10 a cada rosto, 
conforme o grau de beleza. Posteriormente, as fotos 
foram agrupadas pela pontuação e submetidas à 
medição de sua Simetria. Tal medição mostrou que, 
quanto maior o valor atribuído ao rosto, maior 
também será o grau simétrico.  

Tipos de Simetria  

• Simetrias axiais ou em relação a Retas – são 
aquelas nas quais os pontos, objetos ou partes de 
objetos são a imagem espelhada um do outro em 
relação à reta dada, sendo chamada de Eixo de 
Simetria, é a mediatriz do segmento que une os 
pontos correspondentes, ou seja, é uma linha 
imaginária que divide as formas em metades iguais.  

 

• Simetrias Centrais ou Rotacionais – são aquelas 
em que um ponto, objeto ou parte de um objeto pode 
ser girado em relação a um ponto fixo, central, 
chamado centro da simetria, de tal maneira que essas 
partes ou objetos coincidam um com o outro num 
determinado número de vezes. Observe que qualquer 
reta que passe pelo centro de Simetria, divide o 
objeto em duas imagens espelhadas e que o centro de 
simetria é o ponto médio dos segmentos que une os 
pontos correspondentes.  

 

 

 A Simetria não dá, só por si, beleza a um objeto – 
design simétrico pode ser monótono ou previsível, 
entretanto, conjuntamente, com a cor, texturas, 
proporções, entre outros fatores. Tem um papel 
importante no apelo estético de um objeto, por outro 
lado em determinadas situações, a assimetria é 
deliberada, também utilizada com o adjetivo de criar 
surpresa e emoção.  

Compreensão 

1. Disserte sobre a importância da pintura Mona Lisa 
para a História da Arte.   

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Explique o que significa Proporção para Arte.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Explique o que é Simetria.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Explique quais os tipos de simetria.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Autorretrato  

 Artistas, ao longo do tempo, buscaram diferentes 
maneiras de retratar sua realidade. Para que isso 
acontecesse, a técnica aprimorada e reforçada para a 
pintura foi justamente, o autorretrato, no qual o 
pintor retrata a si mesmo. Atualmente, chamamos 
selfie, feita através dos celulares, é a nova versão dos 
autorretratos.  

Vicent Van Gogh – o gênero do autorretrato 

 O pintor holandês Vicent Van Gogh (1853-1890) é 
autor de mais de 30 autorretratos e utilizava essas 
obras como um método de estudo e desenvolvimento 
para as suas habilidades de pintor, aprimorando a 
sua técnica e experimentando as possibilidades de 
uso da cor.  

 Alguns desses autorretratos de Van Gogh podem 
ser apreciados em galerias de arte, museus e coleções 
particulares.  

 
Retrato e Autorretrato de Van Gogh 

 Outro artista plástico conhecido pelos 
autorretratos foi o holandês Rembrandt (1606-
1669). Alguns críticos consideram-no o pintor mais 
importante de todos os tempos. Sua produção foi 
marcada por retratos e autorretratos, tendo, 
inclusive, uma centena deles, como uma forma, de 
estudar a anatomia humana nas Artes.  

Impressionismo e Expressionismo  

O Impressionismo foi um movimento artístico que 
modificou bastante a pintura e deu início às grandes 
tendências da arte do século XX. Os artistas seguiam 
algumas características para organizarem seus 
procedimentos técnicos, obtendo assim, resultados 
que caracterizavam sua pintura.   

Características da Pintura Impressionistas 

A pintura impressionista registra as tonalidades 
que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num 
determinado momento, pois as cores da natureza se 
modificam constantemente.  

As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a 
linha é uma abstração do ser humano para 
representar imagens. As sombras devem ser 
luminosas e coloridas, tal como a impressão visual 
que causam, e não escuras ou pretas, como os 
pintores costumavam representá-las no passado. 

Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos 
de acordo com a lei das cores complementares. 
Assim, um amarelo próximo a um violeta produz uma 
impressão de luz e de sombra muito mais real do que 
o claro-escuro tão valorizado pelos pintores 
barrocos. 

As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela 
mistura das tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, 
devem ser puras e dissociadas nos quadros em 
pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar 



 

a pintura, combina as várias cores, obtendo o 
resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser 
técnica para se óptica. 

A primeira vez que o público teve contato com a 
obra dos impressionistas foi numa exposição coletiva 
realizada em Paris, em abril de 1874. Mas, o público e 
a crítica reagiram muito mal ao novo movimento, 
pois ainda se mantinham fiéis aos princípios 
acadêmicos da pintura. 

A denominação Impressionismo foi dada após 
uma declaração pejorativa do crítico de arte francês 
Louis Leroy, ao ver a tela Impression du Soleil Levant, 
de Claude Monet, um dos principais artistas do 
movimento.  

Os impressionistas buscavam retratar em suas 
obras os efeitos da luz do sol sobre a natureza, por 
isso, quase sempre pintavam ao ar livre. A ênfase, 
portanto, era dada na capacidade da luz solar em 
modificar todas as cores de um ambiente, assim, a 
retratação de uma imagem mais de uma vez, porém 
em horários e luminosidades diferentes, era algo 
normal.  

Principais Artistas 

Os principais artistas impressionistas foram 
Monet, Manet, Renoir, Camile Pissaro, Alfred Sisley, 
Vincent Van Gogh, Degas, Cézanne, Caillebotte, Mary 
Cassatt, Boudin e Morisot.  

Em nosso país, o seu representante máximo foi 
Eliseu Visconti, que teve contato com a obra dos 
impressionistas e soube transformar as 
características do movimento conforme a cor e a 
atmosfera luminosa do nosso país.  

Claude Monet (1840-1926) nasceu na França e é o 
mais célebre dos impressionistas. Foi incessante 
pesquisador da luz e seus efeitos, pintou vários 
motivos em diversas horas do dia e em várias épocas 
do ano, a fim de estudar as mutações coloridas do 
ambiente com sua luminosidade. Monet teve uma 
catarata no fim da sua vida. A doença o atacou por 
causa das muitas horas com seus olhos expostos ao 
sol. Durante sua doença Monet não parou de pintar, 
usou nessa época de sua vida cores mais fortes como 
o vermelho-carne e vermelho-goiaba, cor tijolo, entre 
outros verdes, rosas, vermelhos e cores mais fortes. 
Em 1911, com o falecimento de Alice, sua esposa, e 
seu problema de visão, Monet perdeu um pouco a 
vontade de viver e pintar. 

Compreensão  

1. Desenho ou pintura realizada pela própria pessoa 
retratada, onde o artista busca se retratar 
fisicamente e revelar o seu interior emocional, é 
denominado de  

a) retrato.  

b) fotografia.  

c) pintura.  

d) autorretrato 

2. A partir da descrição do autorretrato, assinale o 
sentimento que NÃO é possível ser identificado no 
eu-lírico do poema de Cecília Meireles. Retrato Eu 
não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim 
triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem 
o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; eu não tinha este 
coração que nem se mostra. Eu não dei por esta 
mudança, tão simples, tão certa, tão fácil:  

- Em que espelho ficou perdida a minha face? 

a) Melancolia.  

b) Angústia.  

c) Amargura.  

d) Culpa.  

e) Depressão. 

 

Uma fotografia não vale mais que mil palavras, mas 
vale mais que mil perguntas. 

Alan Sekula – crítico de cinema e fotografia 

 
Sebastião Salgado – fotografia Mina de Carvão, Índia 1989 

Com base no texto e na imagem, a opção que 
descreve corretamente a "fotografia militante" de 
Sebastião Salgado é:  

a) o fotógrafo prioriza fotos em preto e branco por 
considerá-las mais respeitosas com os dramas sociais 
que retrata; 

b) a fotografia documental de Salgado objetiva 
imortalizar o instante, oferecendo um registro 
fidedigno do mesmo; 

c) para o fotógrafo, a câmera captura a beleza do 
mundo, emocionando os espectadores; 

d) o olhar do fotógrafo aproxima o observador da 
realidade, ao retratar de forma espontânea situações 
cotidianas; 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/claude-monet/


 

e) as fotografias de Salgado convidam a refletir 
acerca de problemas sociais, com fotos diretas e 
impactantes. 

4. Um professor organiza um concurso fotográfico 
para incentivar os alunos a reconhecerem as mais 
variadas manifestações artísticas presentes na cidade 
em que moram.  

 

 

As alternativas a seguir descrevem corretamente o 
debate suscitado pela imagem a respeito das 
manifestações da arte contemporânea e os espaços 
onde ela se realiza, à exceção de uma. Assinale-a. 

a) A intervenção urbana ressignifica o olhar sobre o 
cotidiano. 

b) A instalação é um tipo de arte que conta com a 
interação do público. 

c) A escala da imagem se relaciona com a arquitetura 
a seu redor. 

d) A gigantografia é um exemplo de arte popular 
espontânea. 

e) O espaço da instalação incentiva a percepção da 
desigualdade social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4    

Teatro  

O Surgimento do Teatro 

A Cerâmica Grega, bem com as pinturas, é uma das 
mais importantes manifestações artísticas da Grécia 
Antiga preservada até os dias de hoje.  

Atualmente, restam poucos exemplares de murais 
e painéis de madeira desse período, como vasos e 
utensílios tinham como função primeira o 
armazenamento de água e alimento.   

 

A arte na Cerâmica Grega é considerada de grande 
arqueológico – pois as pinturas presentes nesses 
objetos representavam cenas religiosas, cotidianas, 
de batalhas e de jogos, que posteriormente, tornaram 
possível conhecer e entender hábitos e costumes 
dessa civilização.  

Em diversos vasos gregos, são encontradas 
representações do vinho e da fertilidade, Dionísio. Na 
mitologia, este deus era homenageado em festas 
anuais durante a primavera, em agradecimento a 
colheita da uva, que é usada na produção do vinho. 

 

Tais festas duravam vários dias seguidos e tinham 
um teor religioso, porém apresentavam diversas 
expressões artísticas, dentre elas, cantos, danças, 
sacrifícios, rituais sagrados, procissões e recitais – 
tudo isso em agradecimento ao deus Dionísio. Muitos 
pesquisadores acreditam que, a partir daí, surgiu o 
Teatro.  

As pessoas saiam às ruas, em grandes cortejos, 
que eram denominados de comos e contagiavam a 
todos os que observavam com muita alegria, 
dançando, cantando de forma engraçada com todos, 
conforme vemos nos carnavais de hoje em dia, isto 
era sinal de agradecimento a colheita da uva.  

A música não estava dissociada da animação dos 
transeuntes, quem a entoava era um coro, composto 
por 50 homens, que juntos, representavam também, 



 

as histórias do deus homenageado naquela festa. 
Esses homens se vestiam de Sátiro – figura 
mitológica da natureza, que tinha metade do corpo 
homem e a outra metade, bode.   

Com o passar do tempo, as pessoas passaram a 
responder aos gracejos do coro, verbalmente, o que 
nos faz compreender o surgimento da comédia e da 
tragédia grega.   

Neste período, os atores usavam máscaras para se 
apresentarem, estas máscaras possuíam as mais 
variadas funções, que podiam ser:  

• aumentar a proporção do rosto dos atores; 

• acentuar traços de expressão para que o público 
conseguisse visualizar de longe e auxiliar na 
interpretação do personagem.  

 A máscara também tinha uma abertura na boca, 
preparada para aumentar a ressonância da voz para 
que todos pudessem ouvir as falas. Também eram 
utilizadas para que os atores pudessem modificar as 
características físicas ou atuar em papeis femininos, 
uma vez que apenas os homens participavam das 
peças.  

Origem das Máscaras  

 A origem da máscara está nos disfarces usados 
nas festas em homenagem a Dionísio, quando os 
rostos eram pintados com borras de vinho e 
adornadas com barbas vegetais (folhas de parreira e 
cachos de uva). Foram catalogados 25 tipos de 
máscaras trágicas e cerca de 40 máscaras cômicas. A 
cor branca predominava nas máscaras femininas e a 
cor preta predominava nas máscaras masculinas.  

 

Máscaras de Coro  

 Apenas os coros utilizavam máscaras diferentes – 
feitas de material leve, como linho, couro, cortiça ou 
madeira esculpida. Essa  

 Essas máscaras cênicas eram feitas em um molde 
de mármore ou outra pedra esculpida e utilizavam 
cabelo humano ou pelo animal. Até hoje as máscaras 
são símbolos do teatro. 

 A origem do termo teatro vem do grego theátron, 
e posteriormente passou para o latim como theatru. 
A palavra aportuguesou-se com a troca da vogal “u” 
pela vogal “o”.  

 No entanto, o Teatro surgiu no Egito, há 
aproximadamente três mil a.C, e algumas peças 
teatrais começaram a ser representadas na Grécia, 
com o poeta épico, Homero, no período de oitocentos 
anos a.C.  

 As sociedades atuais têm poucas informações 
sobre o Teatro na Antiguidade, entretanto, entendem 
que a maior parte dos seus autores e livros traz a 
certeza que o este é tão antigo quanto a existência do 
próprio homem, pois ele tem a necessidade de 
representar papeis sociais, artísticos, até mesmo para 
demonstrar suas alegrias, tristezas e dúvidas, seus 
questionamentos diante da vida que lhes era 
apresentada.  

 Conforme foi dito, os gregos adoradores de 
Dionísio se fantasiavam e saiam pelas ruas, 
representados papeis, ora alegres, ora tristes, estes 
foram os primeiros atores de que se tem notícia.  

 Nestes momentos, era comum a representação de 
animais, imitação de fenômenos da natureza, as 
dificuldades das viagens, lembranças de seus 
antepassados para ensinar aos jovens, daí que, todas 
essas questões humanas eram representadas através 
da dramatização. Para representarem estes papeis, 
eles usavam da oralidade, ou seja, as histórias eram 
contadas e os atores aprendiam as palavras e os 
gestos, uma vez que não tinham conhecimento da 
escrita.  

 Os Gêneros Teatrais 

Os tipos de Peças Teatrais que se desenvolveram 
na Grécia foram: a Tragédia, a Comédia, Sátira, 
Tragicomédia e o Drama. 

A Tragédia foi o gênero mais respeitado na Grécia 
antiga, pois era considerada por todos uma peça séria 
e superior, que sempre tratava de temas religiosos e 
dos conflitos entre grandes heróis e heroínas com as 
leis divinas e aquilo que mais temiam, o destino.  

Para os gregos, aqueles que assistiam à 
representação das tragédias purificavam ou eram 
transformados em pessoas melhores, pois eram 
tocados pelo poder divino.  

Já a Comédia era considerada menos nobre e 
abordava assuntos cotidianos. Eram escritas para 
divertir os espectadores a partir de situações 
ridículas, expondo assim, em sua maioria, o 
comportamento de políticos e pessoas importantes 
da sociedade grega.  

As Sátiras ou Dramas Satíricos eram o tipo de 
tragédias mais curtas, porém tratadas com bastante 
humor e ironia.  

Durante os festivais, a cada dia um ator 
apresentava três tragédias e uma comédia, pois para 
os gregos, tudo tinha que terminar em alegria, daí 



 

que as tragédias deviam ser apresentadas antes da 
comédia.  

As Tragicomédias são a transição da comédia 
para o drama e representa os personagens ilustres ou 
heróis praticando atos inadequados para os mesmos.  

O Drama (melodrama) sempre era representado 
acompanhado por música, combinando a dor e a 
tristeza com o prazer e a alegria da vida humana.  

Quando essas peças eram apresentadas, acabavam 
constituindo-se em um grande acontecimento. Eram 
organizados festivais e os moradores da cidade e de 
todas as localidades próximas, compareciam. Toda a 
comunidade se envolvia, os ricos patrocinavam os 
eventos e os mais pobres assistiam. Na ocasião, os 
autores recebiam prêmios pelos textos, tornando-se 
assim, famosos entre os seus.  

As peças e autores mais conhecidos são Esquiles, 
Sófocles e Eurípedes – que são conhecidos por suas 
Tragédias; e Aristófanes, Menandro – conhecidos por 
suas Comédias; e Pátrinas – foi um grande escritor de 
sátiras.  

Essas peças são representadas até hoje e tratam 
de sentimentos profundos de seres humanos, que 
não mudaram desde a Grécia Antiga, como por 
exemplo, amor, ódio, ciúme e inveja.  

 Texto Teatral 

Em um texto teatral, as falas das personagens são 
escritas em forma de diálogo. Existem também as 
rubricas – que são indicações cênicas, ou seja, os 
movimentos e os pensamentos das personagens são 
mostrados para o leitor dentro de parênteses.  

Os textos teatrais também se apresentam em 
forma de monólogo, como podemos perceber no 
texto Hamlet de Shakespeare.  

Alguns textos de teatro só trazem uma indicação 
sobre o enredo ou um breve resumo que mostra 
apenas os principais momentos do enredo. Outros 
textos são como um resumo no qual só se assinala a 
ordem das cenas e das entradas dos personagens. 
Nestes casos, para desenvolver o enredo utiliza-se a 
improvisação.  

Produção, cenário e criação de personagens na 
Antiguidade 

A personagem Arlequim é caraterística da 
Commedia dell’arte – que se originou na Itália, início 
do século XVI e manteve a cultura do Teatro Popular 
na Antiguidade.  

Surgiu em oposição ao Teatro Erudito e teve como 
inspiração, os artistas ambulantes, os mágicos e os 
improvisadores, faziam apresentações com poucos 
recursos, tinham na imitação, sua matéria-prima.  

Muitos entendem que este tipo de apresentação 
teatral tenha surgido a partir dos cortejos do 
Carnaval, que sempre faziam uma sátira da sociedade 
da época, pois imitavam os figurinos dos bufões – 
pessoas que tinham a função de fazer rir e contavam 
com a participação de pessoas mascaradas.  

Outro entendimento, que também é muito bem 
aceito é que este modo de fazer teatro tenha surgido 
a partir da Inquisição – tribunal instituído pela Igreja 
Católica com o objetivo de banir aqueles que não 
aceitassem a sua doutrina – acabou expulsando 
muitos artistas de suas cerimônias religiosas. Dessa 
forma, as ruas foram sendo tomadas por intérpretes 
desempregados, que buscavam um novo meio para 
exercer sua profissão artística.  

As trupes itinerantes de artistas percorriam por 
toda a Europa apresentando-se em vilas e cidades 
pelas ruas e praças em suas carroças com palcos 
improvisados. O sucesso desse gênero alcançou a 
França, onde os grupos incorporaram personagens 
locais aos seus repertórios. Seus temas eram os mais 
variados como o amor, a corrupção, o ciúme, a 
velhice, dentre outros, e apresentava os defeitos e as 
qualidades do ser humano.  

Os diálogos e as ações mesclavam a sátira e 
acontecimentos locais da região ou do país as piadas 
previamente conhecidas. Os atores seguiam um 
roteiro simples e podiam improvisar e interagir com 
o público.  

Personagens  

Eram caricaturados, tipificados e estereotipados e 
dividiam-se em três grupos – enamorados, criados e 
patrões.  

Os enamorados estavam sempre buscando o 
casamento e não tinham características cômicas, os 
criados não possuíam dinheiro e eram humilhados 
pelos patrões, que também eram chamados de 
velhos, apresentavam melhor situação financeira.  

As personagens mais carismáticas eram os Zannis 
– trapaceiros, cômicos, malandros e criativos. Desta 
categoria o Arlequim merece maior destaque, e é 
lembrando até hoje, pelos Carnavais e marchinhas 
carnavalescas nas quais é protagonista. Era um servo 
e palhaço atrapalhado, ágil e malandro, também 
recebia o nome de Arlecchino.  

Além dele, outros Zannis se destacaram, todos 
com características cômicas:  

• Colombina: uma criada graciosa, inteligente, ágil 
e habilidosa. É a única criada feminina, namorada do 
Arlequim. É conhecida também pelos nomes de 
Esmeraldina, Diamantina, Pasquela, Ricciolina, 
Coralina, Argentina e Franceschina. 



 

• Pantalone: é um velho rico, conservador, 
autoritário e avarento, representava tudo o que ricos 
daquela época demonstravam ser, também pode ser 
chamado de Pantaleão.  

• Brighella: era um servo fiel e astuto, porém era 
egoísta, ágil e cínico, fazia sempre o que lhe convinha. 
É um cantor, que vivia de trapaças e trabalhava para 
Pantalone.  

• Pedrollino: também chamado de Pedro ou 
Pierrot, era um servo fiel e honesto. 

• Pulcinella: era um corcunda também conhecido 
como Punch. 

• Dottore: também conhecido pelo nome Graziano. 
Era um velho rico, charlatão e avarento. Aliado de 
Pantalone possuía uma postura de intelectual. 

• Capitano: conhecido como capitão, ele é 
fanfarrão, mentiroso, preguiçoso e forte. No entanto, 
tem uma postura covarde nas batalhas e no amor. 

• Orazio: enamorado ingênuo, fútil, atraente e 
vaidoso, movido pela paixão. Além dele, era comum o 
enamorado Leandro. 

• Isabella: enamorada inocente, vaidosa e com alto 
poder de sedução, apaixonava-se com facilidade. 
Além dela, destacam-se as enamoradas: Rosalba, 
Flavínia e Lavínia. 

 

O Teatro no Brasil 

Em nosso país, o teatro teve seu início com os 
textos dos Pe. José de Anchieta e Antônio Vieira, no 
século XVI, período da colonização brasileira feita 
pelos portugueses. Os jesuítas visavam a conversão 
do índio. Tais representações eram realizadas com 
grande carga dramática e com alguns efeitos cênicos, 
para a maior efetividade da lição de religiosidade que 
as representações cênicas procuravam inculcar nas 
mentes aborígenes. O teatro no Brasil, neste período, 
estava sob grande influência do Barroco europeu.  

No século XVII, outros tipos de teatros surgiram e 
começaram a valorizar as festas populares e os 
acontecimentos políticos. As peças teatrais neste 
momento, eram representadas com desfiles nas ruas, 
as pessoas vestiam seus adereços como as máscaras 
e desfilavam cantando, dançando e tocando 
instrumentos musicais, se tornava uma grande peça 
teatral ao ar livre, na qual a realidade era 
apresentada.   

O grande avanço do teatro no Brasil veio ocorrer 
com a chegada da Família Real ao Brasil, no ano de 
1808, pois o Rei D. João VI assinou um decreto em 28 
de maio de 1810 reconhecendo a necessidade da 
construção do que se convencionou chamar de 

“Teatros decentes” para a Nobreza, que necessitava 
de diversão.  

A construção destes teatros possibilitou a chegada 
de grandes espetáculos estrangeiros que refletiam os 
gostos europeus da época e agradavam bastante ao 
seu público-alvo, que eram os aristocratas, deixando 
assim, o povo sem qualquer participação, fato este 
que levou o teatro a não formar nenhuma identidade 
brasileira.  

No século XIX, o teatro brasileiro teve um grande 
marco, que foi a representação da tragédia Antônio 
José ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de 
Magalhães, em 13 de maio de 1838. Foi encenado por 
uma companhia brasileira e, o mais importante, 
composta apenas por artistas brasileiros. Os atores, 
como João Caetano, tinham propósitos unicamente 
nacionalistas.  

Também surgiram as chamadas Comédias de 
Costume, que representavam os costumes sociais da 
época, fazendo com que o povo se identificasse com 
os espetáculos.  

Martins Pena, que arrancava incontáveis risos da 
plateia, apresentando textos que narravam a 
realidade da época, foi o grande expoente deste 
gênero teatral. A partir de 1855, o Teatro Realista 
surgiu no Brasil, esquecendo-se dos dramas e 
visando o debate dos temas importantes para a 
sociedade da época, como os problemas sociais e os 
conflitos psicológicos, como falsidade, egoísmo, amor 
adúltero, dúvidas, dentre outros. Joaquim Manoel de 
Macedo escreve a obra A Moreninha no ano de 1844, 
e revela os costumes da época e Arthur Azevedo com 
a obra A Capital Federal.  

Já no início do século XX, a Semana de Arte 
Moderna, em 1922, que foi um marco para as artes 
no país, não deu a devida importância ao Teatro, 
deixando-o de fora da sua proposta inovadora.  
Tendo sua renovação apenas em 1943, com a estreia 
da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues – que 
escandalizou o público e modernizou o palco 
brasileiro. Vestido de Noiva fez tanto sucesso na 
época, quanto O Auto da Compadecida, de Ariano 
Suassuna, nos dias atuais.  

O Brasil teve duas companhias teatrais que 
destacaram-se bastante, o Teatro Brasileiro de 
Comédia, composto por renomados artistas, como 
Cacilda Becker, Tônia Carrero, Sérgio Cardoso, Paulo 
Autran, Fernanda Montenegro, dentre outros grandes 
artistas e o Teatro de Arena – que encenou a pela Eles 
Não Usam Black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri, no 
ano de 1958, que fez grande sucesso. Com o Golpe 
Militar, na década de 60, veio a censura, e muitas 
peças foram proibidas, somente a partir dos anos 70 
do século XX, o teatro brasileiro voltou a produzir 
constantemente seus espetáculos primorosos. 



 

Compreensão  

Pesquise bastante para responder às questões 
abaixo.  

1. Explique como se deu a origem do Teatro na 
Grécia Antiga.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Para uma peça teatral obter sucesso, ela depende 
de um trabalho em conjunto de muitas pessoas, 
como:  

a) Ator, cenário e grafite 

b) Figurino, roteiro e rótulo 

c) Espaço cênico, cena e rap 

d) Alçapão, camarins e grafite 

e) Ator, cenarista e sonoplasta  

3. Quais as modalidades artísticas que estão também 
inseridas no Teatro? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Cite os tipos de peças ou gêneros teatrais que mais 
se destacaram na Grécia antiga e como eram 
desenvolvidos os seus espetáculos.  

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

5. É o conjunto de elementos organizados no espaço 
cênico, representando o lugar, ou lugares onde 
acontecem as ações dramáticas interpretadas pelo 
ator que representa uma peça. É correto afirmar: 

a) Ator 

b) Personagem 

c) Ato 

d) Cena 

e) Cenário 

6. Pesquise sobre a Idade Média e os seus efeitos 
sobre o Teatro.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7. Como eram chamados, na Grécia Antiga, os 
narradores da História que, através de 
representação, relatavam as histórias do 
personagem?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8. Como são chamados os encarregados pela armação 
dos cenários, pela mudança de cena etc. 

a) contrarregra 

b) cenarista 

c) maquinista 

d) cenógrafo 

e) iluminador  

9. O que é espaço cênico? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

10. O Teatro nasceu no século VI a.C., na velha ______. 
É correto afirmar: 

a) Roma 

b) Grécia 

c) Egito 

d) Turquia 

e) Japão 

11. Téspis desenvolveu o uso de ________________ para 
representar e visualizar o sentimento da cena. É 
correto: 

a) Túnica 

b) Improvisação 

c) Máscaras 

d) Expressão Corporal 

e) Expressão Plástica 

12. Como é chamada a segunda fase de uma 
montagem de peça teatral? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



 

13. Tornou-se o primeiro respondedor de coro. Em 
razão disso, surgiram os diálogos e assim tornou-se o 
primeiro ator Greco. Estamos falando de: 

a) Préstato 

b) Dionísio 

c) Sófocles 

d) Eurípedes 

e) Téspis 

14. Nesta fase a expressão corporal é importante, 
procurando aperfeiçoar os gestos e a movimentação 
dos atores no palco. Esta fase é conhecida como: 

a) atuação da peça  

b) ensaio geral 

c) marcação da peça 

d) montagem de uma peça 

e) montagem e atuação da peça  

15. Ele inovou ao subir em um tablado, para 
responder ao coro, e assim tornou-se o primeiro 
respondedor de coro. Estamos falando de: 

a) Fídia 

b) Dionísio 

c) Téspis 

d) Sócrates 

e) Platão  

16. Explique:  

a) Drama:  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

b) Comédia  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

c) Tragicomédia  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

d) Tragédia  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

17. Eles foram os gêneros básicos do teatro grego: 

a) pantomima e mímica 

b) tragédia e comédia  

c) sátira e pantomima 

d) comédia e mímica 

e) tragédia e litúrgico  

18. Os atores que estão no palco interpretam papéis e 
personagens, ou seja, eles: 

a) Representam; 

b) Se expressão; 

c) Pantomima; 

d) Improvisam; 

e) Improvisam e se expressão.  

19. Com a Renascença o teatro foi elitizado, pois só 
era apresentado em; 

a) praças 

b) feiras 

c) palácios 

d) circo 

e) tablado. 

20. O Teatro é uma das artes que mais expressam os 
sentimentos do ser humano durante sua história. 
Quanto às características desta arte julgue os itens 
abaixo e marque a Única alternativa falsa: 

a) W. Shakespeare considerado o primeiro ator 
Grego. 

b) O Teatro fora usado na Grécia como um 
instrumento eficiente para promover a educação do 
povo.                                                            

c) Inicialmente os locais para apresentação teatral 
eram de madeira. 

d) As encostas dos morros foram usadas como teatro. 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5 

Arte Egípcia  

A Arte, no Egito Antigo, esteve voltada para a 
religiosidade, pois os egípcios acreditavam na vida 
após a morte, e por isso, construíam grandiosos 
templos para que os mortos permanecessem do 
mesmo modo em que viveram quando estavam vivos.  

Os egípcios valorizavam a arquitetura, esta estava 
muito a frente das demais, e resistem ao tempo e a 
seus efeitos até os dias atuais, como por exemplo, as 
Pirâmides do Egito, que têm grande importância 
histórica e arquitetônica. A pintura era padronizada e 
anônima, seguindo criteriosamente, os ensinamentos 
religiosos e a conhecida Lei da Frontalidade que 
consistia em representar as pessoas com tronco de 
frente, e os pés, a cabeça e as pernas de perfil. Nas 
esculturas, os egípcios representavam seus reis com 
a aparência ideal e não a real, e assim, utilizavam 
proporções exageradas.  

 
Esfinge de Gizé e a Pirâmide de Quéfren ao fundo, na cidade do Cairo – Egito 

 

 
Pintura Egípcia que exemplifica a Lei da Frontalidade  

Arte Grega  

A Arte Grega teve seu apogeu no século V a.C, e 
teatro – que neste momento era predominantemente 
sagrado, passou a ter importância artística. A Grécia, 
até hoje, é considerada o berço da cultura, uma vez 
que houve a valorização da apresentação do belo e 
sua representação. A Arte Grega é marcada pelas 
esculturas, que valorizavam a perfeição do corpo e 
eram feitas predominantemente em mármore. A 
busca pela perfeição foi influenciada pelo povo 

egípcio, pois ao retratar o corpo humano, os artistas 
buscavam atingir o ideal de beleza baseado na 
simetria entre as formas e na harmonia dos traços. 
Neste momento artístico, já haviam abandonado a 
técnica da frontalidade.  

Em sua arquitetura, predominavam os templos 
dos deuses, que eram construídos com o objetivo de 
ficar protegidos de eventuais ações climáticas como a 
chuva e o sol, sua principal característica é a 
valorização pela simetria.    

A pintura foi muito utilizada como elemento de 
decoração e estava presente também na arquitetura. 
A pintura também foi muito utilizada na decoração 
de jarros, vasos e ânforas que serviam para 
armazenar óleo, água e vinho, por exemplo.  

Arte Romana  

A Arquitetura Romana, que também é considera 
produção artística, figura entre as mais importantes, 
na construção de templos, anfiteatros e aquedutos. 

Nas pinturas feitas em seus prédios 
arquitetônicos, ocorre, pela primeira vez, a mistura 
entre a realidade e a imaginação. A maior parte 
dessas obras encontra-se na cidade de Pompeia – 
cidade que foi soterrada pela erupção do Vulcão 
Vesúvio, e hoje restam ruínas e poucos exemplares 
para que as novas e futuras gerações possam 
apreciar este patrimônio cultural, histórico e social.  

A escultura romana difere-se da escultura grega, 
na forma como representa a realidade, retratando 
feições fiéis, sem se preocupar com o ideal de beleza, 
difundido pelos gregos em suas obras de arte.  

 
Coliseu de Roma  

Compreensão  

1. Como a Arte feita na Grécia Antiga contribui para 
a Arte que é feita nos dias atuais?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

2. Pesquise em um dicionário o significado do termo 
Verossimilhança e explique se os gregos faziam uso 
dessa característica em suas obras de arte.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9fren


 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Cite os temas mais trabalhados na arte da Grécia 
Antiga.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Sobre a Pintura realizada na Grécia Antiga, 
assinale a alternativa correta.  

a) As pinturas gregas eram feitas em vasos de uso 
artístico. 

b) As pinturas gregas eram feitas em vasos de uso 
cotidiano. 

c) As pinturas gregas eram feitas em grandes telas. 

d) As pinturas gregas eram feitas em enormes igrejas 
góticas. 

5. É um exemplo de arquitetura grega: 

a) Igrejas. 

b) Mesquitas. 

c) Templos. 

d) Castelos. 

6. Pesquise e explique:  

a) Os teatros gregos  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

b) Mitologia Grega  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

c) Pirâmides do Egito  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

d) Arte Romana  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7. Que processo influenciou muito na produção de 
arte romana? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8. Quais as formas existentes de arte romana? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

9. Cite um dos monumentos mais conhecidos da arte 
e cultura romana? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

10. Explique o que é crepidoma. Isso era utilizado na 
arte romana? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



 

11. O que aconteceu com parte do acervo de pinturas 
romanas? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

12. No que infere a arte romana no sentido da 
cultura desse povo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

13. Em qual campo da arte os etruscos mais 
influenciaram? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

14. O que os romanos faziam com as artes gregas? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

15. Quais estruturas da arquitetura romana mais são 
conhecidas? 

_____________________________________________________________ 

16. Sobre a arte grega, marque V para as alternativas 
verdadeiras e F para as falsas. 

Assim como a dignidade e o valor do homem 
centralizavam os conceitos gregos, a figura humana 
era o principal motivo da arte grega. 

Enquanto a filosofia destacava a harmonia, a ordem e 
a clareza de pensamento, a arte e arquitetura 
refletiam um respeito semelhante ao equilíbrio. 

A arte grega, secular e funcional, privilegiava a 
inovação e a eficiência, destacando-se, nesse sentido, 
construções arquitetônicas que acomodavam 
grandes públicos para adorarem aos deuses.  

Entre os legados arquitetônicos gregos, destaca-se o 
Parthenon, tempo construído na Acrópole, que utiliza 
a ordem dórica na sua estrutura. 

As sequências  corretas de preenchimento de 
parênteses, de cima para baixo, corresponde à 
alternativa: 

a) V-F-F-V 

b) V-V-F-V 

c) V-F-V-F 

d) F-V-V-F 

e) F-V-F-V 

17. A Religião é fator predominante na cultura 
egípcia, o que é óbvio, reflete imediatamente na 

produção artística deste povo. Assinale a alternativa 
que indica uma característica dessa cultura: 

a) Uma arte bastante padronizada, não dando 
margem a criatividade nem a imaginação pessoal. 

b) É uma arte predominante que valoriza a 
criatividade do artista. 

c) Ao observar uma obra já se define o autor, pois 
suas características estão expressas na obra. 

d) Uma arte bastante criativa dando ao artista uma 
liberdade de expressão. 

18. “Essa lei determinava que o tronco da pessoa 
fosse representado sempre de frente, enquanto sua 
cabeça, suas pernas e seus pés eram vistos de perfil”. 
Assinale a alternativa CORRETA que contém o nome 
dessa lei: 

a) Lei da modernidade 

b) Lei da frontalidade 

c) Lei da mortalidade 

d) Lei da lateralidade  

19. Sobre a arte Egípcia, julgue os itens a seguir em 
(C) Certos ou (E) Errados: 

 (     ) A temática da arte egípcia era a vida, pois a arte 
era feita para os vivos. 

(   ) Embora fazendo parte de ritos fúnebres, as 
pinturas são cheias de vida. 

 (   ) Na arte egípcia, existe a estilização nas figuras 
humanas, que são representadas com o rosto de 
perfil, o olho visto de frente e ombros também vistos 
de frente, quadris e pernas novamente de perfil. 

(     ) Os egípcios não acreditavam na imortalidade. 

20. Elabore uma frase definindo algumas 
características da arte egípcia, levando em 
consideração o que você aprendeu. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

21. Sobre a pintura egípcia qual a alternativa correta: 

a) Os egípcios dominavam a técnica da perspectiva. 

b) Não havia pinturas no Antigo Egito. 

c) Os egípcios trabalhavam com a Lei da Habilidade. 

d) Nenhuma das alternativas.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 6 
 
Elementos da Linguagem Visual 
 

Entendemos que só há comunicação se houver 
entendimento e que há diversos tipos de linguagem 
que nos levam a desenvolver a comunicação. Um 
desses tipos é justamente a Linguagem Visual, que 
engloba todo tipo de comunicação que acontece 
através de imagens e símbolos e que produz um 
entendimento entre os interlocutores.  

Os elementos visuais são as matérias-primas de 
toda a informação visual, porém se estiverem 
isolados não representam nada, não possuem 
nenhum significado.  

De acordo com estudiosos e críticos de arte, 
podemos identificar como principais elementos 
visuais o seguinte: linha, ponto, forma, plano, textura 
e cor.  
 
Linha 
 

A Linha é a união de vários pontos, são elas que 
definem as formas essenciais de uma figura. Além de 
movimentar-se em várias direções também podem 
criar texturas padrões.  

A Linha pode ser: física, geométrica ou 
geométrica gráfica.   
 
•  Físicas: são aquelas que podem ser enxergadas 
pelo homem no meio ambiente, por exemplo, fios de 
lã, barbantes, rachaduras de pisos, fios elétricos etc.  
•  Geométricas: são aquelas que apresentam 
sozinhas, um comprimento ilimitado, não possuindo 
altura ou espessura, e são apresentadas através da 
imaginação de cada um de nós quando observamos a 
natureza.  
•  Geométricas Gráficas: são linhas desenhadas 
numa superfície, sendo concretizadas quando 
colocamos a ponta de qualquer material gráfico sobre 
uma superfície e o movemos seguindo uma direção. 
 

 
 
Ponto 

O ponto é uma unidade de comunicação visual 
fundamental. Quando alinhados, os pontos sugerem a 
ideia de linhas retas ou curvas.  

 

 
 
Pontilhismo 
 
 Surgiu em meados do século XIX, o Pontilhismo foi 
utilizado por pintores franceses do chamado neo-
impressionismo, ou seja, novo impressionismo.  
 Esta técnica, também ficou conhecida Pintura dos 
Pontos e consiste na justaposição de pontos de cor 
criando o efeito desejado pelo pintor nos olhos do 
observador.  
 Os artistas George Seraut e Paul Signac 
impulsionaram o Pontilhismo e o Divisionismo como 
teorias baseando-se em estudos científicos do 
químico Michel Chevreul, autor da obra De la loi du 
contraste simultané des coolers (Da lei do contraste 
simultâneo das cores), publicada no ano de 1893, 
demonstra que cada cor ao lado de outra, sem serem 
mescladas, têm sua aparência original modificada.    
   
Forma 

As três formas básicas em artes visuais são o 
círculo, o triângulo equilátero e o quadrado. 

 

 

Todas essas formas básicas são figuras planas e, 
por suas combinações e variações, podemos 
representar as formas físicas, como sugere Paul Klee, 
na obra Ponte Vermelha.  

Nesta obra, o artista apresenta elementos de uma 
cidade – casas, ponte, poste e até elementos da 
própria natureza, como o Sol, tudo isto feito através 
das formas planas – retângulos, quadrados, 
triângulos e círculos.  

 



 

 
O Artista  

As escolhas dos elementos que serão enfatizados 
e a manipulação de tais elementos, sempre serão de 
responsabilidade do artista, pois só ele saberá qual o 
efeito que pretende atingir com suas escolhas.  

Para analisar e compreender a estrutura total de 
uma linguagem visual é conveniente concentrar-se 
nos elementos visuais individuais, para um 
conhecimento mais aprofundado de suas qualidades 
específicas. 

Compreensão  
 
1. Como podemos definir a Arte?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2. Explique quais são os tipos de arte produzidos 
pelo homem.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. O que é Arte Visual?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Por que a Arte Visual é uma linguagem?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. Por que a compreensão dos elementos da 
linguagem visual nos faz reconhecer estilos e a 
produção de arte de um povo?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. Como se chama o arranjo dos elementos da 
Linguagem Visual? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 7  

 
Cor 

A cor é um dos elementos da maior importância 
para a Comunicação Visual, pois nela contém uma 
variedade enorme de informações que nos permite 
ter uma experiência visual impressionante.  

 
No meio ambiente, compartilhamos os 

significados associativos da cor das árvores, da relva, 
do céu, da terra e de um número infinito de coisas 
nas quais vemos as cores como estímulos comuns a 
todos.  

É interessante saber que cada cor possui 
significados que associam a objetos, pessoas, animais 
e que também possuem significados simbólicos, 
permitindo assim, um vasto leque de informações e 
significados para o assim denominando, “alfabetismo 
visual”.  

A cor possui três dimensões que são definidas e 
medidas. O Matiz ou Croma é definido como a cor 
em si, e podemos encontrar mais de cem matizes em 
nossos elementos visuais. Existem três tipos de 
Matizes Primários ou Elementares – o amarelo, o 
vermelho e o azul, que representam qualidades 
fundamentais, como por exemplo, o amarelo é a cor 
considerada mais próxima da luz e do calor; o 
vermelho é a cor mais ativa e emocional; o azul é 
considerado passivo, suave, calmo.  

Observa-se também que as cores amarelo e 
vermelho tendem a expandir-se, enquanto que a cor 
azul tende a contrair-se.  

Quando são associadas através de misturas, é 
possível obter novos significados, como por exemplo, 
o vermelho é um matiz provocador que pode ser 
abrandado ao ser misturado ao azul, ou intensificado 
ao ser misturado ao amarelo, o amarelo é suavizado 
quando misturado ao azul, e assim por diante.  
 
Classificação das Cores  
 
As cores são classificadas da seguinte forma:  
 
• Primárias: são as chamadas cores puras, ou seja, 
o amarelo, o vermelho e o azul.  
 
 
 
 
 



 

• Secundárias: elas surgem quando ocorre a união 
de duas cores primárias, por exemplo, o verde 
(junção do azul com o amarelo), laranja (junção do 
amarelo com o vermelho) e roxo ou violeta (junção 
do vermelho com o azul).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Terciárias: surgem quando há a união de uma cor 
primária com uma cor secundária, como por 
exemplo:  
• vermelho-arroxeado (junção de vermelho e roxo);  
• vermelho-alaranjado (junção de vermelho e 
laranja);  
• amarelo-esverdeado (junção de amarelo e verde); 
• amarelo-alaranjado (junção do amarelo e laranja);  
• azul-arroxeado (junção do amarelo e roxo); 
• azul-esverdeado (junção do azul e verde).  
 

  
 
Cores Neutras, Quentes e Frias  
 
 Existe outra classificação para as cores, segundo 
as tonalidades e a transmissão das sensações que é 
denominada “temperatura das cores”, como pode-se 
perceber a seguir:  
• Cores Neutras – são aquelas que possuem pouca 
reflexão da luz, como os tons de cinza e de marrom.  
• Cores Quentes – são as cores que transmitem 
uma sensação de calor, como vermelho, laranja e 
amarelo.  
• Cores Frias – são as cores que transmitem a 
sensação de frio, como azul, verde e violeta.  
 
 
 

Compreensão  
 
1. De acordo com o que foi estudado e através dos 
seus conhecimentos, explique para que os chefs, 
cozinheiros e donos de restaurante fazem uso das 
cores em suas comidas?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2. Como podemos explicar como são os ambientes 
que possuem cores quentes?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. Como são os ambientes que possuem cores frias? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
4. Qual é o fator que nos possibilita ver todas as cores 
que nos cercam? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
5. Qual é a cor da luz, explique.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
6. Onde a cor-luz pode ser observada? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
7. Onde as cores-pigmentos podem ser encontradas? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
8. Pesquise e explique: Através do/das: 
 
a) Urucum obtemos a cor: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
b) Genipapo obtemos a cor: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
c) Flores obtemos a cor: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



 

 
9. Por que as cores vermelha, azul e amarela recebem 
o nome de primárias? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
10. Qual é a cor que se obtém ao misturarmos todas 
as cores-pigmentos? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
11. Quais são os fatores que interferem na forma 
como vemos as cores? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
12. As Cores Primárias/Puras são obtidas através da 
mistura de outras cores? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
13. Como as Cores Secundárias são obtidas? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
14. Quais são as Cores Secundárias? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
15. De que forma as cores podem nos afetar? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
16. Quais são as Cores Quentes? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
17. E que tipo de emoção elas (cores quentes) nos 
transmitem? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
18. Quais são as Cores Frias? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
19. E que tipo de emoção elas (cores frias) nos 
transmitem? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
20. Complete as frases abaixo: 
 
a) “As cores quentes estão associadas ao 
_________________ e ao ___________________________.  
São elas a cor ______________________, a ____________________ 
e a ________________________. Elas nos transmitem a 
sensação de ___________________________.  
 
b) “As cores frias são associadas à ___________________, 
ao __________________ e às _____________________. São elas a 
_____________________, a ________________ e a _______________. 
Elas nos transmitem a sensação de ____________________.  
 
21. O que são as Cores Neutras? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
22. Quais são as Cores Neutras? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Capítulo 8  
 
A Paisagem 
 

A pintura de paisagem é um termo utilizado para 
a arte que representa cenas da natureza, como as 
montanhas, os vales, os rios, as árvores e as florestas.  

Este termo é utilizado, especialmente para 
representar a arte na qual o tema principal é uma 
visão ampla, com elementos que estão dispostos em 
uma composição coerente.   

Neste tipo de pintura, quase sempre temos o céu 
e as mudanças de tempo – manhã, tarde, noite, chuva, 
sol, ventos – também são utilizadas como elemento 
da composição.  

A Arte de paisagens retrata também, a superfície 
da Terra, entretanto, há outros tipos de paisagens 
que retratam aquilo que é inspirado pelos sonhos.  

Na belíssima Pintura Ocidental, a paisagem foi 
adquirindo importância como o fundo de quadros de 
outros gêneros, como por exemplo, uma pintura que 
retrata uma história, e não necessariamente uma 
paisagem, a terá em seu plano de fundo, como 
elemento secundário agregado ao tema principal. 

Os holandeses começaram a tratar a paisagem 
como um gênero da pintura, no século XVIII, uma vez 
que até então, ela ocupava um baixo lugar, superando 
apenas a Natureza-morta.  
 
Arte das Impressões  
 

Conforme já estudado nesta apostila, o 
Impressionismo foi um movimento artístico que teve 
origem na França por meio de um grupo de jovens 
pintores determinados a romper com algumas regras 
realistas, estabelecida nas artes visuais até então. 

Renoir, Claude Monet, Edouard Manet e Edgar 
Degas foram alguns dos pintores desse movimento, 
que vigorou entre os anos 1860 e 1880. No Brasil, 
Eliseu Visconti foi seu maior representante. 

 

 
 

Os pintores impressionistas tinham como 
objetivo, retratar a impressão que tinham da 
realidade através das sensações iniciais que ela 
provocava neles mesmos, assim, registravam 
imediatamente através de suas pinturas.  
 

 Paisagens ao ar livre, o mar, as ruas, os cafés, 
tudo o que tinham luz natural, era utilizado como 
cenário para as obras impressionistas.  
 
Características 
 
• O uso de cores forte e puras, não misturadas, 
pinceladas lado a lado, provocam o efeito de mistura 
de cores pelos olhos de observador;  
• O Impressionismo foi a grande evolução das 
artes após o Renascimento; 
• Figuras sem contorno nítido; 
• O sentimento em detrimento da imagem real.  

 
O Expressionismo teve origem na Alemanha após 

a exposição de uma série de quadros no Salão dos 
Independentes, em Paris no ano de 1901, esta 
tendência vigorou entre 1905 a 1930.  
 Seu surgimento foi uma reação ao 
Impressionismo, e propôs uma arte que valorizasse a 
expressão pessoal dos sentimentos, que surgem 
diante da realidade e não como apenas uma 
impressão visual que se tinha dessa realidade.   
 Assim, as formas e cores empregadas não 
retratavam a realidade, e sim o que elas provocavam 
nos artistas. Os artistas expressionistas de maior 
relevância foram: Van Gogh, Gauguin, Edvard Munch 
e Diego Rivera. 
 

 
 

No Brasil, tivemos o grande Candido Portinari foi 
um dos artistas que utilizaram elementos 
expressionistas, principalmente na famosa série Os 
Retirantes. 
 
Características 
 



 

•   Uso de cores fortes, normalmente de uma mesma 
paleta; 
• Valorização dos sentimentos e das reações 
humanas diante da realidade; 
• Figuras distorcidas. 
 
Candido Portinari 
 

Candido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro 
de 1903, numa fazenda de café em Brodoswki, no 
Estado de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, de 
origem humilde, recebeu apenas a instrução 
primária.  

Desde criança, manifesta vocação artística. Aos 
15 anos, foi para o Rio de Janeiro em busca de um 
aprendizado mais sistemático em pintura, 
matriculando-se na Escola Nacional de Belas Artes. 

Em 1928, conquistou o Prêmio de Viagem ao 
Estrangeiro da Exposição Geral de Belas-Artes, de 
tradição acadêmica. Foi para Paris (França), onde 
permaneceu durante todo o ano de 1930. Longe de 
sua pátria, saudoso de sua gente, Portinari voltou ao 
Brasil em 1931 e retratou em suas telas o povo 
brasileiro, superando aos poucos sua formação 
acadêmica e fundindo a ciência antiga da pintura a 
uma personalidade experimentalista a antiacadêmica 
moderna. 

Em 1935, obteve seu primeiro reconhecimento 
no exterior, a segunda menção honrosa na exposição 
internacional do Carnegie Institute de Pittsburgh, 
Estados Unidos, com uma tela de grandes 
proporções, intitulada “Café”, retratando uma cena da 
colheita típica de sua região de origem.   

A inclinação muralista de Portinari revelou-se 
com vigor nos painéis executados no Monumento 
Rodoviário da estrada Rio de Janeiro – São Paulo, em 
1936, e nos afrescos do novo edifício do Ministério da 
Educação e Saúde, realizados entre 1936 e 1944. 
Estes trabalhos, como conjunto e concepção artística, 
representam um marco na evolução da arte de 
Portinari, afirmando a opção pela temática social, que 
foi o fio condutor de toda a sua obra a partir de então. 

Companheiro de poetas, escritores, jornalistas, 
diplomatas, Portinari participou da elite intelectual 
brasileira em uma época em que se verificava uma 
notável mudança da atitude estética e na cultura do 
país. 

 

 
Candido Portinari e seu filho João Candido 

 

No final da década de 30, a projeção de Portinari 
nos Estados Unidos foi consolidada. Em 1939, ele 
executa três grandes painéis para o pavilhão do 
Brasil na Feira Mundial de Nova York. Neste mesmo 
ano o Museu de Arte Moderna de Nova York adquire 
sua tela O Morro. 

Em 1940, participou de uma mostra de arte 
latino-americana no Riverside Museum de Nova York 
e expôs individualmente no Instituto de Artes de 
Detroit e no Museu de Arte Moderna de Nova York, 
com grande sucesso de crítica, venda e público. Em 
dezembro do mesmo ano, a Universidade de Chicago 
publicou o primeiro livro sobre o pintor – Portinari, 
His Life and Art, com introdução do artista Rockwell 
Kent e inúmeras reproduções de suas obras. 

Em 1941, Portinari executou quatro grandes 
murais na Fundação Hispânica da Biblioteca do 
Congresso em Washington, com temas referentes à 
história latino-americana. De volta ao Brasil, realizou, 
em 1943, oito painéis conhecidos como Série Bíblica –  
fortemente influenciado pela visão picassiana de 
Guernica e sob o impacto da 2ª Guerra Mundial.  

Em 1944, a convite do arquiteto Oscar Niemeyer, 
iniciou as obras de decoração do conjunto 
arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), 
destacando-se o mural São Francisco e a Via Sacra, na 
Igreja da Pampulha. A escalada do nazi-fascismo e os 
horrores da guerra reforçaram o caráter social e 
trágico de sua obra, levando-o à produção das séries 
Retirantes e Meninos de Brodowski, entre 1944 e 
1946, e à militância política, filiando-se ao Partido 
Comunista Brasileiro e candidatando-se a deputado, 
em 1945, e a senador, em 1947. Ainda em 1946, 
Portinari voltou a Paris para realizar sua primeira 
exposição em solo europeu, na Galerie Charpentier.  

A exposição teve grande repercussão, tendo sido 
Portinari agraciado, pelo governo francês, com a 
Légion d’Honneur.       

Em 1947 expôs no salão Peuser, de Buenos Aires 
(Argentina) e nos salões da Comissão Nacional de 
Belas Artes, de Montevidéu (Uruguai), recebendo 
grandes homenagens por parte de artistas, 
intelectuais e autoridades dos dois países. 

O final da década de 40 assinalou o início da 
exploração dos temas históricos por meio da 
afirmação do muralismo. Em 1948, Portinari exilou-
se no Uruguai, por motivos políticos, onde pintou o 
painel A Primeira Missa no Brasil, encomendado pelo 
banco Boavista do Brasil. 

 

 
Painel Tiradentes 

 



 

Em 1949, executou o grande painel Tiradentes, 
narrando episódios do julgamento e execução do 
herói brasileiro que lutou contra o domínio colonial 
português. Por este trabalho, Portinari recebeu, em 
1950, a medalha de ouro concedida pelo Júri do 
Prêmio Internacional da Paz, reunido em Varsóvia 
(Polônia).          
 Em 1952, atendendo a encomenda do Banco da 
Bahia, realizou outro painel com temática histórica, A 
Chegada da Família Real Portuguesa à Bahia, e iniciou 
os estudos para os painéis Guerra e Paz, oferecidos 
pelo governo brasileiro à nova sede da Organização 
das Nações Unidas. Concluídos em 1956, os painéis, 
medindo cerca de 14m x10m cada – os maiores 
pintados por Portinari. 

Em 1955, recebeu a medalha de ouro concedida 
pelo Internacional Fine-Arts Council de Nova York 
como o melhor pintor do ano. Em 1956, Portinari 
viajou a Israel, a convite do governo daquele país, 
expondo em vários museus e executando desenhos 
inspirados no recém-criado Estado Israelense e 
expostos posteriormente em Bolonha (Itália), Lima 
(Peru), Buenos Aires (Argentina) e Rio de Janeiro. No 
mesmo ano, Portinari recebeu o Prêmio Guggenheim 
do Brasil e, em 1957, a Menção Honrosa no Concurso 
Internacional de Aquarela do Hallmark Art Award, de 
Nova York. No final da década de 50, realizou 
diversas exposições internacionais. 

Expôs em Paris e Munique (Alemanha) em 1957. 
Foi o único artista brasileiro a participar da 
exposição 50 Anos de Arte Moderna, no Palais des 
Beaux Arts, em Bruxelas (Bélgica), em 1958. Como 
convidado de honra, expôs 39 obras em sala especial 
na I Bienal de Artes Plásticas da Cidade do México, 
em 1958.  

Neste mesmo ano, expôs em Buenos Aires, e em 
1959 na Galeria Wildenstein de Nova York e, 
juntamente com outros grandes artistas americanos 
como Tamayo, Cuevas, Matta, Orozco, Rivera. 

 Participou da exposição Coleção de Arte 
Interamericana, do Museo de Bellas Artes de Caracas 
(Venezuela).  

Candido Portinari morreu no dia 6 de fevereiro 
de 1962, quando preparava uma grande exposição de 
cerca de 200 obras a convite da Prefeitura de Milão 
(Itália), vítima de intoxicação pelas tintas que 
utilizava.  
 
Museu de Portinari 
 

Antiga residência de Candido Portinari, em 
Brodowski, o Museu Casa de Portinari, instituição da 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
representa a forte ligação do artista com sua terra 
natal, origens e laços familiares. É o local onde ele 
realizou suas experiências com pinturas murais e se 
aprofundou na técnica ao passar dos anos.  

O complexo é constituído de uma casa principal e 
anexos que foram construídos em sucessivas 
ampliações.  

A simplicidade típica do interior é a maior 
característica do Museu que foi inaugurado em 14 de 
março de 1970. 

O acervo artístico do Museu Casa de Portinari 
constitui-se, principalmente, de trabalhos realizados 
pelo artista em pintura mural, ou seja, as pinturas, 
nas técnicas de afresco e têmpera, têm como suporte 
as paredes da casa.  

A temática é predominantemente sacra, exceto as 
primeiras experiências do artista neste gênero. O 
acervo também contempla uma coleção de desenhos, 
linguagem expressiva e significativa na produção de 
Candido Portinari, presente em todos os momentos 
de sua carreira. 

O Museu ainda abriga objetos de uso pessoal, 
mobiliário e utensílios da família, sendo que alguns 
cômodos permanecem com suas funções originais e 
outros foram adaptados para salas de exposições.  

No conjunto, destacam-se o ateliê com os objetos 
de trabalho do artista e a Capela da Nonna, que 
Portinari pintou para sua avó que, por estar doente, 
já não podia ir à igreja para assistir à missa e orar. 
 Em maio de 2014, o Museu foi reaberto ao 
público depois de um completo e minucioso restauro 
que durou cerca de dois anos. A obra contemplou o 
reforço estrutural, as pinturas murais foram 
totalmente restauradas e estabilizadas às paredes da 
casa e foi implantado um projeto expositivo 
inteiramente novo, que ressalta a relação de Portinari 
com sua terra natal.  

A ação revelou um afresco inédito próximo à 
porta de entrada da casa: uma mulher de cabelos 
escuros, segurando no colo um bebê de olhos azuis. 
Em dezembro de 2014, foi atestada – por uma 
comissão de pesquisadores –  a autoria da obra por 
Candido Portinari, com a ajuda de um assistente 
desconhecido. 

A gestão do Museu é realizada pela ACAM 
Portinari (Associação Cultural de Apoio ao Museu 
Casa de Portinari), Organização Social de Cultura, em 
parceria com o Governo do Estado.  

Além do Museu em Brodowski, a ACAM ainda 
administra outras duas unidades museológicas do 
interior paulista, em parceria com a Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo: o Museu Histórico e 
Pedagógico Índia Vanuíre (Tupã) e o Museu Felícia 
Leirner/Auditório Claudio Santoro (Campos do 
Jordão), e ainda apoia as ações do SISEM-SP (Sistema 
Estadual de Museus). 
 


