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No fim do século XII, ninguém tinha mais influência
sobre o homem do que a Igreja. No âmbito artístico,
esculturas e pinturas eram criadas com função
didática: ensinar e promover os pensamentos
cristãos. A arte clássica era considerada profana.
Como a maioria da população era analfabeta, a arte
visual permitia a contemplação das criações divinas
e o acesso à história da Bíblia. O pensamento
humanista e antropocêntrico começa a influenciar a
criação artística somente no século XIV, período
denominado
Trecento.
Inicia-se
então
a
transposição da arte bizantina para a renascentista.
A relação entre arte e ciência começa a modificar o
modo de manifestação das artes em geral. A
pintura, por exemplo, começa a se libertar das
formas regulares e quase geométricas de
representação. O comportamento humano começa
a ser exibido em situações banais e cotidianas,
rompendo com o caráter hierático da arte
bizantina.
O artista do Trecento, ainda visto como um artesão
aceitava qualquer tipo de encomenda para manter
seu ateliê. Para a execução de uma obra
representando o Antigo ou o Novo Testamento, o
pintor ainda adotava regras na representação de
personagens ou elementos, sendo que os mais
importantes eram colocados ao centro da pintura,
em tamanhos maiores.
Giotto di Bondone (1266 – 1337) foi o principal
expoente do Trecento e o primeiro a quebrar com
tais regras, promovendo a ruptura com a
imobilidade da pintura medieval, tornando o
homem e seu cotidiano sua maior inspiração. O
pintor e arquiteto italiano foi responsável por
acrescentar às pinturas formas austeras e objetivas.
Nascido na aldeia de Colle Vespignano, Giotto era
pastor de ovelhas e costumava esboçar seus
animais.
Ao ver desenhos de Giotto em uma viagem de
negócios, Cimabue – mestre das artes florentino – o
convidou para trabalhar em sua oficina. Em pouco
tempo, o jovem superou o mestre na arte do
desenho. No ano de 1280, Giotto vai a Roma e
conhece Pietro Cavallini, o mais importante pintor
de afrescos da época, em quem muito se inspirou.
Apesar de não alcançar a representação quase
fotográfica de seus sucessores da Renascença,
Giotto realizou grande ruptura em relação à arte
bizantina. Suas formas eram reproduções de
mosaicos com figuras geometrizadas e linhas
rígidas, sem deixar de lado a busca pela
tridimensionalidade, que surgiria um século depois
através da perspectiva cônica.
A Capela Scrovegni é considerada a mais
importante obra de Bondone. Localizada na cidade

O trecho acima exprime uma concepção dominante
na Baixa Idade Média: condenação à prática da
usura por ser contrária à moral cristã. No épico de
Dante, Giotto é citado no “Purgatório” como o
artista que superou seu mestre.
Retrato
O retrato é um gênero na pintura, ou na Fotografia
onde a intenção é descrever um sujeito humano. Os
retratistas podem criar seu trabalho por comissão,
para pessoas públicas e privadas, ou podem ser
inspirados pela admiração ou carinho que tem pelo
objeto. Os retratos frequentemente se constituem
como importantes registros familiares e públicos.
Historicamente,
as
pinturas
de
retratos
representam os ricos e poderosos. Ao longo do
tempo, no entanto, tornou-se mais comum para os
mecenas de classe média encomendar retratos de
suas famílias e colegas. Hoje, as pinturas de retratos
ainda
são
encomendadas
por
governos,
corporações, grupos, clubes e indivíduos. Além da
pintura, os retratos também podem ser feitos em
outras mídias, como gravação, litografia, fotografia,
vídeo e mídia digital.
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Renascimento: o Trecento e Giotto di Bondone

de Pádua, a capela é dedicada à Santa Maria della
Carità e foi construída a pedido do nobre Enrico
Scrovegni para servir de capela funerária de sua
família. Alguns historiadores discordam da autoria
de Giotto em relação à arquitetura da capela,
todavia, as pinturas são atribuídas ao pintor sem
divergências. A abóboda da Capela Scrovegni segue
os costumes bizantinos: é colorida em azul e
adornada com estrelas douradas. Todas as paredes
foram pintadas, formando uma composição
dividida em conjuntos de imagens que retratam
cenas bíblicas.
Na literatura, o Trecento é ma marcado pela
utilização do dialeto toscano com grande influência
medieval. Destacam-se dois autores: Francesco
Petrarca (1304 – 1374), tido como “pai do
Humanismo” e autor de Odes a Laura (textos ainda
com influência religiosa medieval) e De África (obra
dotada de influência greco-romana), e Giovanni
Boccacci (1313–1375), autor de Decamerone
Filistrato, textos humanistas carregados de
anticlericalismo.
“Se volveres a lembrança ao Gênese, entenderás
que o homem retira da natureza seu sustento e a
sua felicidade. O usuário, ao contrário, nega a
ambas, desprezando a natureza e o modo de vida
que ela ensina, pois outros são no mundo seus
ideais.”
Dante Alighieri, A Divina Comédia, Inferno, canto XI
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Unidade I

Autorretrato
Autorretrato (muitas vezes é definido em História
da Arte, como um retrato (imagem, representação),
que o artista faz de si mesmo, independente do
suporte escolhido. Reconhece-se, em geral, a partir
da renascença italiana, que este tipo de autorepresentação passou a ser cada vez mais
frequente, chegando à obsessão de um Rembrandt quase uma centena - ou de uma Vigée-Lebrun.
Seja ou não este produto, reconhecido no campo
artístico como inserido nesta categoria. O
autorretrato é uma forma de estudo anatômico,
embora alguns deles apresentem alegorias,
caricaturas e também expressem condições
emocionais específicas a exemplo de Frida
Kahlo(1907 - 1954) com seus autorretratos com
macacos ou Goya, 1820 que incluiu em seu
autorretrato o seu amigo Arrieta lhe auxiliando
durante a enfermidade que padeceu no ano

Elementos Básicos da Linguagem Visual
Linguagem visual é todo tipo de comunicação que
se dá através de imagens e símbolos. Os
elementos visuais constituem a substância básica
daquilo que vemos, são a matéria-prima de toda
informação visual. Entretanto, esses elementos
isolados não representam nada, não tem
significados preestabelecidos, nada definem antes
de entrarem num contexto formal.
De acordo com o estudo de vários autores,
podem-se identificar como principais elementos
visuais: o ponto, a linha, a forma, o plano, a
textura, e a cor.
Ponto
Definições
✓ O ponto é o elemento básico da geometria,
através do qual se originam todas as outras
formas geométricas.
✓ Ponto é o lugar onde duas linhas se cruzam.
✓ Ponto é um sinal sem dimensões, deixado na
superfície.
✓ Ponto é a unidade de comunicação visual mais
simples e irredutivelmente mínima (DONDIS,
1997).
✓ Considera-se como ponto qualquer elemento
que funcione como forte centro de atração visual
dentro de um esquema estrutural seja numa
composição ou num objeto (FORTES, 2001).
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Espera-se que um retrato bem executado mostre a
essência interior do sujeito (do ponto de vista do
artista). Os artistas podem se esforçar para alcançar
um realismo fotográfico ou uma semelhança
impressionista na descrição do objeto. O retrato
não deve ser confundido com a caricatura, nesse
segundo caso, a obra tenta revelar caráter através
do exagero de características físicas.
Na maioria dos casos, os retratos figuram um olhar
serio e lábios fechados. Mesmo tendo em conta
essas limitações, é possível uma gama completa de
emoções sutis, desde uma ameaça silenciosa até um
delicado contentamento. No entanto, com a boca
relativamente neutra, grande parte da expressão
facial precisa ser criada através dos olhos e
sobrancelhas. Como o autor e artista Gordon C.
Aymar afirmam: "os olhos são o lugar em que se
busca a informação mais completa, confiável e
pertinente" sobre o assunto. E as sobrancelhas
podem se registrar, "quase sozinhas, maravilha,
piedade, susto, dor, cinismo, concentração,
melancolia, desagrado e expectativa, em infinitas
variações e combinações".
A pintura do retrato pode ser de "comprimento
total", "meio comprimento", "cabeça e ombros"
(também chamado de "busto"), ou "cabeça", bem
como no perfil, "exibição de três quartos" ou " rosto
cheio ", com diferentes direções de luz e sombra.
Ocasionalmente, os artistas criaram retratos com
múltiplas vistas, como o "Triple Portrait of Charles
I" de Anthony van Dyck. Há até alguns retratos
onde a frente do objeto não é visível. O mundo de
Christina de Andrew Wyeth (1948) é um exemplo
famoso: ali, a pose da menina com deficiência se
integra ao cenário em que ela é colocada para
transmitir a interpretação do artista.

anterior ao da pintura, quando possuía 73 anos de
idade. Para Novaes o autorretrato é um instantâneo
do momento em que o sujeito se encontra, mas não
por muito tempo. Em última análise, pode-se
traduzi-lo
como
uma
metáfora
da
contemporaneidade e suas identidades nômades.
Cita-se constantemente o escultor Fídias, do século
V a.C., o qual teria deixado no Partenon, em Atenas,
sua imagem esculpida; antes, no Antigo Império
Egípcio, um certo Ni-ankh-Phtah, teria deixado sua
fisionomia gravada em monumento, ou ainda,
considera-se eventualmente, que em culturas préliterárias já havia quem os produzisse. O mesmo é
dito a propósito do período medieval, época na qual
procuram-se autorretratos (e alguns afirmam
encontrar) em manuscritos destinados aos mais
variados propósitos: em iluminuras religiosas,
principalmente.
Atribui-se ao desenvolvimento ao refinamento da
técnica de fabricação de espelhos, na indústria do
vidro em Veneza, fixar a partir do século XV, o
gênero autorretrato, o que como assinala Teixeira
não escapa da ideia de imagem refletida (espelho)
já presente no mito de Narciso.
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Técnica e Prática

Formas de Representação do Ponto
O ponto pode ser representado graficamente de
duas maneiras: pela interseção de duas linhas ou
por um simples toque na superfície com um
instrumento apropriado. É identificado através
de uma letra maiúscula do nosso alfabeto.

Utilização do Ponto nas Artes Visuais
Qualquer ponto tem grande poder de atração
visual, quando juntos eles são capazes de dirigir o
olhar do espectador. Essa capacidade de
conduzir o olhar é intensificada pela maior
proximidade dos pontos, ou seja, quanto mais
próximos uns dos outros estiverem os pontos,
mais rápido será o Movimento Visual.

✓ Linha é o elemento visual que mostra
direcionamentos, delimita e insinua formas, cria
texturas, carrega em si a idéia de movimento.
Classificação
Alguns
autores
classificam
as
linhas
simplesmente como Físicas, Geométricas e
Geométricas Gráficas.
✓ Físicas – são aquelas que podem ser
enxergadas pelo homem no meio ambiente. Ex.:
fios de lã, barbantes, rachaduras de pisos, fios
elétricos etc.
✓ Geométricas – apresentam comprimento
ilimitado não possuindo altura e espessura,
sendo 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.
Em Artes Visuais, estudaremos as linhas
Geométricas Gráficas que são classificadas quanto
ao formato em simples e complexas.

Nas artes visuais um único ponto não é capaz de
construir uma imagem. Porém com um conjunto
de pontos podemos obter imagens visuais casuais
ou organizadas.

As Linhas Simples podem ser Retas ou Curvas.
Observe:
✓ Retas - são as linhas que seguem sempre a
mesma direção:

Em grande número e justapostos os pontos criam
a ilusão de tom ou de cor.
Observe:
✓ Curvas - são as linhas que estão sempre em
mudança de direção, de forma constante e suave:

As Linhas Complexas mudam de direção de forma
mais livre e se classificam em:
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✓ Linha é a trajetória definida pelo movimento
de um ponto no espaço;
✓ Linha é um conjunto de pontos que se sucedem
uns aos outros, numa sequência infinita;

✓ Poligonal ou Quebrada – é a linha composta
por segmentos de retas que possuem diversas
direções.
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Linha
Definições

✓ Sinuosas ou Onduladas – compostas por
uma sequência de Linhas Curvas.

densa a hachura e mais escuras as sombras. Quanto
mais distantes as linhas, menos densa a hachura e
menos escuras as sombras. As linhas da hachura
podem ter comprimentos e formas diferentes.
Significados Expressos pelas Linhas

✓ Mista ou Mistilínea - composta por Linhas
Retas e Curvas.

Quanto ao tipo de traçado as linhas podem ser:
✓ Cheias ou Contínuas – o traço é feito sem
nenhuma interrupção, tornando o movimento
visual
extremamente
rápido.

A linha pode assumir formas muito diversas para
expressar uma grande variedade de estados de
espírito, uma vez que reflete a intenção do artista,
seus sentimentos e emoções e principalmente sua
visão de mundo.
Quando predomina uma direção, a linha possui uma
tensão que pode ser associada a determinado
sentimento ou sensação.
Exemplos:
Linhas Horizontais – sensação de tranquilidade,
repouso.

✓ Pontilhadas – representadas por meio de
pontos. Os intervalos entre os pontos tornam o
movimento
mais
lento.
✓ Tracejadas - representadas por meio de traços.
Quanto maior o intervalo entre os traços, mais lento
e
pesado
é
o
movimento.

Linhas Inclinadas – caráter de movimento,
instabilidade (pende sempre para um lado).

✓ Combinadas – representadas por meio de
traços e pontos alternados.
Utilização das Linhas nas Artes Visuais
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Linhas Quebradas – agressividade, dinamismo,
dão uma certa alegria a obra.
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As linhas nascem do poder de abstração da mente
humana, uma vez que não há linhas corpóreas no
espaço natural. Elas só se tornam fato físico
quando são representadas pela mão humana.
Independente de onde seja utilizada, a linha é o
instrumento fundamental da pré-visualização, ou
seja, ela é o meio de apresentar em forma
palpável, concreta, aquilo que só existe na
imaginação.
Nas artes visuais, a linha é o elemento essencial
do desenho, seja ele feito a mão livre ou por
intermédio de instrumentos.
Segundo ARNHEIM (1994) as linhas apresentamse basicamente de 3 modos diferentes nas artes
visuais:
Linhas Objeto - visualizadas como objetos visuais
independentes. A própria linha é uma imagem.
Linhas de Contorno - obtidas quando envolvem
uma área qualquer criando um objeto visual.
Linhas Hachuradas – são formadas por grupo
composto de linhas muito próximas criando um
padrão global simples, os quais se combinam para
formar uma superfície coerente. Hachurar é usar
um grupo de linhas para sombrear ou insinuar
texturas. Quanto mais próximas às linhas, mais

Linhas Verticais – intenção de altura, atividade,
equilíbrio.

Formas Básicas
Existem três formas básicas: o quadrado, o
círculo e o triângulo equilátero. Cada uma das
formas básicas tem suas características
específicas, e a cada uma se atribui uma grande
quantidade de significados, alguns por
associação, outros por vinculação arbitrária, e
outros, ainda, através de nossas próprias
percepções psicológicas e fisiológicas. Ao
quadrado se associam enfado, honestidade,
retidão e esmero; ao triângulo ação, conflito,
tensão; ao círculo, infinitude, calidez, proteção.
Todas as formas básicas são figuras planas e
simples, fundamentais, que podem ser descritas e
construídas verbalmente ou visualmente.

Linhas Curvas – suavidade, abrangência, repetição,
elegância.
quadrado

círculo

triângulo equilátero

Forma é o aspecto exterior dos objetos reais,
imaginários ou representados. A linha descreve
uma forma, ou seja, uma linha que se fecha dá
origem a uma forma. Na linguagem das artes
visuais, a linha articula a complexidade da forma.

Formas Geométricas Planas
Na Geometria, a parte da Matemática que estuda as
figuras, a forma geométrica plana limitada por retas
que se cortam duas a duas, é chamada Polígono.
Dizemos também que Polígono é a Forma
Geométrica que possui vários lados cujos
quantitativos definem seu nome.
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A Forma
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Linhas Mistas – embaraço, confusão.

A partir de combinações e variações infinitas
dessas três formas básicas, derivam todas as
formas físicas da natureza e da imaginação
humana.

A palavra advém do grego e quer dizer muitos
(poly) e ângulos (gon).
Os Polígonos podem ser divididos em dois grupos:
regulares e irregulares.
Os Polígonos regulares possuem lados e ângulos
sempre com a medida igual.
Exemplo:

Podemos representar as texturas em forma de
trama de sinais, pontos, traços, manchas com os
quais se realizam as mais variadas atividades
gráficas e artísticas.
Exemplos:
Textura Geométrica

Textura Orgânica

Uma característica regular dos Polígonos é que
quase sempre podem ser inscritos em uma
circunferência.
A Cor
Definição

Textura, nas Artes Plásticas, é o elemento visual,
que expressa a qualidade tátil das superfícies dos
objetos (DONDIS, 1997). A palavra textura tem
origem no ato de tecer.
Existem várias classificações para a textura,
segundo diferentes autores que tratam do assunto.
Para começar, ela pode ser classificada como
natural – quando encontrada na natureza – ou
artificial – quando produzida pelo ser humano
(simula texturas naturais ou cria novas texturas). A
textura natural de alguns animais, como o
camaleão, pode ser modificada quando ele é o caso
dos soldados camuflados). As texturas podem
também ser divididas em visuais (óticas) e táteis.
A Textura Visual ou Ótica – possui apenas
qualidades óticas. Ela simula as texturas táteis.
Exemplo – uma pintura que crie o efeito da maciez
de uma pétala de rosa, ou o pelo de um cachorrinho.
A Textura Tátil possui tanto qualidades visuais
quanto táteis. Existe textura tátil em todas as
superfícies e esta nós podemos realmente sentir
através do toque ou do contato com nossa pele.
Quanto à forma de apresentação, a textura pode ser
Geométrica ou Orgânica. Nas Artes Gráficas,
pode ser reproduzida através de desenhos,
pinturas, impressões, fotografia, etc.

Nomenclatura das Cores
Tanto a Cor-Luz quanto a Cor-Pigmento, seja ela
Transparente ou Opaca, se dividide em:
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Textura
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Os Polígonos irregulares possuem pelo menos dois
lados e ângulos com medidas diferentes.

A cor é o elemento visual caracterizado pela
sensação provocada pela luz sobre o órgão, isto é,
sobre os nossos olhos. O pigmento é o que dá a cor
a tudo o que é material.
Ao falarmos de cores, temos duas linhas de
pensamento distintas: a cor-luz e a cor-pigmento.
A Cor-Luz pode ser observada através dos raios
luminosos. Cor-Luz é a própria luz que pode se
decompor em muitas cores. A luz branca contém
todas as cores.
No caso da Cor-Pigmento, a luz é que, refletida pelo
material, faz com que o olho humano perceba esse
estímulo como cor. Os pigmentos podem ser
divididos em dois grupos diferentes: os
Transparentes e os Opacos.
As cores de Pigmentos Transparentes são mais
utilizadas nas Artes Gráficas, nas impressoras
coloridas entre outros meios de produção.
As cores de Pigmentos Opacas são geralmente
utilizadas nas Artes Plásticas, são mais populares,
portanto, são mais conhecidas pelos estudantes da
Escola Básica.
Os dois extremos da classificação das cores são: o
branco – ausência total de cor, ou seja, luz pura; e o
preto, ausência total de luz, o que faz com que não
se reflita nenhuma cor. Essas duas cores, portanto,
não são exatamente cores, mas características de
luz, que convencionamos chamar de cor.

✓ Cores Primárias – aquelas consideradas puras,
que não se fragmentam.
✓ Cores Secundárias – obtidas através da mistura
em partes iguais de duas cores primárias.
✓ Cores Terciárias – são obtidas pela mistura de
uma primária com uma secundária.
✓ Cores Neutras – o preto e o branco, embora
sejam conhecidas, juntamente com o cinza,, como
cores neutras. Não aparecem no círculo cromático.
É importante ressaltar, que cada tipo de cor (coresluz e cores pigmentos) sofre alterações de acordo
com sua própria essência.
Plano e Superfície
O Plano é uma superfície sem ondulações, de
extensão infinita, ou seja, uma superfície plana que
se estente infinitamente em todas as direções
possíveis. Temos a noção de um plano quando
imaginamos uma superfície plana ilimitada e sem
espessura.

Pense numa folha de papel prolongada
infinitamente em todas as direções, desprezando a
sua espessura.
A representação do Plano será feita através de uma
figura que sugere ideia de uma parte dele. Também
nesse caso, fica por nossa conta imaginar que essa
superfície se estende indefinidamente em todas as
direções possíveis.
Os Planos são denominados por letras minúsculas
do alfabeto grego: alfa (α), beta (β), gama ϒ, delta δ,
etc.

Unidade II
O Barroco Brasileiro
O Barroco no Brasil foi o estilo artístico com maior
expressão durante a maior parte do período
colonial, encontrando um terreno receptivo para um
rico florescimento. Este estilo chaga ao Brasil no
século XVII, introduzido por missionários católicos,
especialmente jesuítas, que para cá se dirigiram. Ao
longo do período colonial vigorou uma íntima
associação entre a Igreja e o Estado, mas como na
colônia não havia uma corte que servisse de
mecenas, a vasta maioria do legado barroco
brasileiro está ligada a arte sacra: estatuária,
pintura e obra de talha para decoração de igrejas e
conventos ou para culto privado. A participação da
sociedade para a construção de Igrejas de Ordem
Terceira (igrejas que não são ligadas diretamente ao
Vaticano, mas são construídas por grupos de pessoas
devotas) também são muito representativas neste
período.
O Barroco é descrito usualmente como um estilo
dinâmico, narrativo, ornamental, dramático,
cultivando contrastes e uma plasticidade sedutora,
possuindo um conteúdo programático articulado
com requintes de retórica e grande pragmatismo. A
arte barroca foi uma arte em essência funcional,
prestando-se muito bem aos fins a que foi posta a
servir: além de sua função puramente decorativa,
facilitava a absorção da doutrina católica e dos
costumes tradicionais, sendo eficiente instrumento
pedagógico e catequético. Logo os índios pacificados
mais habilidosos, e depois os negros importados
como escravos, expostos maciçamente à cultura
portuguesa, de meros espectadores de suas
expressões artísticas passaram a agentes
produtores, sendo responsáveis, principalmente os
negros, por grande parte do acervo barroco
produzido no país. Eles, os negros e mestiços, que
eram os artesãos populares, numa sociedade em
processo de integração e estabilização, começaram
a dar ao Barroco europeu feições novas, originais, e
por isso se considera que esta aclimatação
constitua num dos primeiros testemunhos da
formação de uma cultura genuinamente brasileira.
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Superfície é a extensão que delimita no espaço um
corpo considerável, segundo a largura e a altura,
sem levar em conta a profundidade. É o suporte
onde o artista criará sua composição.

O Barroco nasceu na Itália, na passagem do século
XVI para o século XVII, em meio a uma das maiores
crises religiosas que a Europa já enfrentara: a
Reforma Protestante, que cindiu a antiga unidade
religiosa do continente e provocou um rearranjo
político internacional em que a Igreja Católica,
outrora todo-poderosa, perdeu força e espaço. Foi
um estilo de reação contra o classicismo do
Renascimento, cujas bases giravam em torno da
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O Modelo Europeu

O Barroco se desenvolveu no Brasil quando já se
haviam passado cerca de cem anos de presença
colonizadora portuguesa no território. A população
já se multiplicava nas primeiras vilas e alguma
cultura autóctone já lançava raízes, embora os
colonizadores ainda lutassem por estabelecer uma
infraestrutura essencial até onde permitisse sua
condição de colônia pesadamente explorada pela
metrópole. O Barroco no Brasil foi formado por
uma complexa teia de influências europeias e
adaptações locais, embora em geral coloridas pela
interpretação portuguesa do estilo. É preciso
lembrar que o contexto em que o Barroco se
desenvolveu na colônia era completamente
diferente daquele que lhe dera origem na Europa.
Aqui tudo ainda estava "por fazer". Por isso o
Barroco brasileiro, apesar de todo ouro nas igrejas
nacionais, já foi acusado de pobreza e ingenuidade
quando comparado com o Barroco europeu, de

Arquitetura
Durante o Século XVII a Igreja teve um importante
papel como mecenas na arte colonial. Algumas
ordens religiosas como beneditinos, carmelitas,
franciscanos e jesuítas que começaram a se instalar
no Brasil desde a metade do século XVI
desenvolveram uma arquitetura religiosa sóbria e
muitas vezes monumental, traços de gosto europeu
eram reconhecidas nas fachas e plantas retilíneas
de grande simplicidade ornamental. O barroco
acaba se desenvolvendo com maior destaque no
nordeste e no sudeste do país, porém a primeira
manifestação de traços barrocos, se bem que
misturado ao estilo gótico e românico pode ser
encontrada na arte missionária dos Sete, Povos das
Missões na região da Bacia da Prata no Rio Grande
do Sul, nessa região durante um século e meio
padres missionários ensinaram índios guaranis
uma síntese artística com base em modelos
europeus.
Pintura
A pintura e a escultura barrocas se desenvolveram
como artes coadjuvantes para obtenção do efeito
cenográfico total da arquitetura sagrada, a igreja,
onde todas as especialidades conjugavam esforços
em busca de um impacto sinestésico. Grande parte
das pinturas barrocas brasileiras foi realizada em
têmpera ou óleo sobre madeira ou tela, e inserida
na decoração em talha. Sobrevivem alguns
raríssimos exemplos da técnica do afresco no
Mosteiro de São Bento no Rio e na Igreja dos
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Originalidade do Barroco Brasileiro

caráter erudito, cortesão, sofisticado, muito mais
rico e sobretudo branco, pois grande parte da
produção local tem de fato uma técnica rudimentar,
criada por artesãos com pouco estudo, incluindo
escravos, muitos mulatos forros e até índios. Mas
essa feição mestiça, ingênua e inculta é um dos
elementos que lhe empresta originalidade,
tipicidade e grande valor.
No fim do século XVIII o Barroco já estava
perfeitamente aclimatado ao contexto nacional,
tendo produzido inumeráveis frutos. Foi quando
apareceram em Minas Gerais — um dos principais
polos culturais e econômicos do Brasil naquela
época — as duas figuras célebres que o levaram a
uma culminação como corrente estética dominante:
Aleijadinho na arquitetura e na escultura, e na
pintura, Mestre Ataíde. Eles sintetizam uma arte que
havia conseguido amadurecer e se adaptar ao
ambiente de um país tropical e dependente da
Metrópole, ligando- se aos recursos e valores
regionais e constituindo um dos primeiros grandes
momentos de originalidade nativa, de brasilidade
genuína.
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simetria, da proporcionalidade, da economia, da
racionalidade e do equilíbrio formal.
Assim, a estética barroca primou pela assimetria,
pelo excesso e dinamismo das formas, pela
dramaticidade e pela irregularidade, tanto que o
próprio termo "barroco", que nomeou o estilo,
designava uma pérola de formato bizarro e irregular.
Além de uma tendência estética, esses traços
constituíram uma verdadeira forma de vida e
deram o tom a toda a cultura do período, uma
cultura que enfatizava o contraste, o conflito, o
dinâmico, o dramático, o grandiloquente, a
dissolução dos limites, junto com um gosto
acentuado pela opulência de formas e materiais,
tornando-se um veículo perfeito para a Igreja
Católica da Contrarreforma e as monarquias
absolutistas em ascensão expressarem visivelmente
seus ideais de glória e pompa.
As estruturas monumentais erguidas durante o
Barroco buscavam criar um impacto de natureza
espetacular e exuberante, propondo uma
integração entre as várias linguagens artísticas e
prendendo o observador numa atmosfera
envolvente e apaixonada. Essa estética teve grande
aceitação na Península Ibérica, especialmente em
Portugal, cuja cultura, além de essencialmente
católica e monárquica, em que se uniam
oficialmente Igreja e Estado e se delimitavam
fronteiras frouxas e indistintas entre o público e o
privado, estava impregnada de milenarismo e
misticismo,
favorecendo
uma
religiosidade
onipresente e supersticiosa, caracterizada pela
intensidade emocional.
E de Portugal o movimento passou à sua colônia na
América, onde o contexto cultural dos povos
indígenas, marcado pelo ritualismo e festividade,
forneceu um pano de fundo receptivo.

Com a chegada do barroco ao Brasil, originou-se uma
produção estatuária sacra, que foi difundida por uma
parte do litoral e interior do Brasil. As esculturas
eram símbolos de devoção, por isso, eram
encontradas tanto nas igrejas quanto nas casas. As
primeiras esculturas barrocas que chegaram ao
Brasil eram de origem portuguesa, e ao longo do
período barroco, as importações continuaram.
Entretanto no século XVII foram criadas, pelos
religiosos Franciscanos e Beneditinos , escolas que
ensinavam a arte de esculpir, e o suporte usado por
eles era o barro. Já os Jesuítas, que também criaram
escolas, juntamente com os índios usavam a
madeira como suporte. Nas esculturas produzidas
pelos índios santeiros, predominavam traços
indígenas.
Rococó
Rococó é um estilo que surgiu na França. Saiba mais
sobre este período. As características e a arte.
O Rococó é um estilo que teve sua origem na
França. Manifestou-se em um período histórico de
mesmo nome, dividido cronologicamente em 3
fases: Fase de Regência que refletia atitudes da elite
francesa de Paris e Versailles; Fase Luís XV ou
Madame Pompadour e fase Luís XVI ou Maria
Antonieta.
O estilo espalhou-se pela Áustria, pela Alemanha e
chegou a Portugal em 1750. No Brasil manifestouse no eixo Rio-Minas. A palavra “rococó” tem
origem no termo francês “rocaille” que significa
decoração em forma de concha, geralmente usada
em jardins.
Características do Rococó
Buscava a suavidade em contradição ao Barroco.
Mas, não apresentava a mesma religiosidade e
dramaticidade deste. Expressou-se por meio de
diversos tipos de arte. Se fez presente na pintura,
na escultura, arquitetura e música, entre outras.
Suas características envolvem:
✓ A utilização de delicada leveza de traços e
aplicação de linhas sutis.
✓ Presença de suavidade e luminosidade nas cores,
em contraposição ao estilo Barroco que prima pelas
cores intensas.
✓ Emprego de linhas curvas.
✓ Utilização da natureza como tema. Manifestado
por flores, pássaros, cascatas, rochas, plantas.
✓ Emprego de temas referentes ao cotidiano.

A Arte Rococó
A Arte Rococó servia para amenizar os conflitos
vividos no cotidiano. Era muito empregada para
atender aos caprichos e necessidades da classe alta
deste período. Uma das preocupações da nobreza,
na época, era ornamentar os ambientes.
O Rococó na Arquitetura
O
Rococó
manifestou-se
na
arquitetura
especialmente em ambientes interiores. Era
expresso através de decoração minuciosa e muito
ornamentada, rica em detalhes. A arquitetura dos
ambientes estilo rococó é especialmente
diferenciada. Investe nos formatos ovais, nas
paredes com pinturas suaves e luminosas. Os
ambientes ainda contam com espelhos e detalhes
florais.
O Rococó na Pintura
Na pintura o destaque fica por conta das cenas
mundanas. São utilizados dois tipos de plano de
fundo. Um que prioriza parques, natureza e jardins.
E outro que retrata ambientes de luxo. Não
representavam, em seus quadros, temas religiosos e
mitológicos.
O Rococó na Escultura
A escultura representou muitos nobres e influentes
da época. Linhas mais leves e suaves eram aplicadas
em estátuas que serviam à decoração.
Algumas características da escultura Rococó:
✓ Utilizavam o mármore, porém davam
preferência aos materiais que aceitam melhor as
cores leves, como a madeira e o gesso;
✓ A escultura deixa de lado as linhas do barroco e
suas estatuetas tornam-se mais reduzidas;
✓ Trabalha com motivos que tem por objetivo
criar elementos decorativos;
✓ Criam souvenir que revelam cenas gentis e
graciosas e brincadeiras da infância;
✓ As criações são feitas em cores luminosas e
demonstram espontaneidade.
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Escultura

✓ Utilização de temas voltados para relações
humanas.
✓ Temas que retratam a vida profana dos
aristocratas.
✓ Reflexão
sobre
o
sensual,
agradável,
extravagante.
✓ A arte Rococó sofreu no Brasil, influência de
temas religiosos, porém isto não ocorreu em outros
países.
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Terésios em Cachoeira do Paraguaçu, mas não há
registro de popularização da técnica.

As cores e texturas do Estilo
A Arte Rococó revela preferência por cores claras.
Os vermelhos e turquesa tão presentes no Barroco
deixam de ser ressaltados. Prevalecem o azul, o
amarelo, e o rosa, cores que enchem as telas e
encantam os olhos, por sua suavidade.
A elegância predomina, enquanto decai o realismo.
Uma nova era de perfeição invade as vontades
artísticas e nota-se o aprimoramento do brilho. As
sedas, assim como as rendas, passam a vestir as
personagens
dos
quadros
e
ganham
representatividade bastante significativa.
Uma interessante alternativa para obtenção do
efeito veludo e transparência dos vestidos de seda é
encontrada nos tons pastéis. É nesta época que
torna-se aprimorada a técnica do material pastel.
Rococó é um estilo artístico que surgiu na França,
teve relevante desenvolvimento na Áustria e
Alemanha, e espalhou-se pelo resto do mundo. Veio
opor-se à alguns pontos do barroco. Um de seus
pontos principais é valorizar a alegria e a
despreocupação vividas nas cortes de Paris e de
Viena.
Expressão Musical - início da manifestação
musical no Brasil
No início da colonização do Brasil pelos
portugueses, os padres e algumas irmandades
faziam música mediante acordos feitos com as
igrejas. Os alunos - indígenas ou de origem europeia
- aprendiam órgão, violino, violoncelo, viola, clarim,
trompa, clarinete e baixo. Os chefes das orquestras os regentes - eram muito bem pagos e tinha muitas
responsabilidades. A influência musical vinha de
Portugal - cantochão, cravo, violino. O centro era
Minas Gerais. Também se executava música em
casa, não por pessoas da família, mas sim por

É Bom Saber
✓ Modinha - apareceu em 1718 com João Furtado
(Bahia), tocador de viola. Só pôde ser impressa
quando foi adaptada à música de salão.
✓ Baião - dança muito usada no século XIX no
Nordeste do Brasil.
✓ Cantiga - canção com versos de amor, amizade,
sátira, etc.
✓ Canção - composição poética cantada com
acompanhamento instrumental.
✓ Cânone - música em das ou mais vozes.
✓ Coco - dança popular nordestina. Tem um refrão
cantado em coro para responder aos versos do
tirador de coco ou coqueiro. É canto-dança das
praias.
✓ Hino - canto em louvor cívico, religioso ou
profano. Os mais conhecidos são os patrióticos.
✓ Suíte - conjunto de danças, de andamentos
alternados, rápidos e lentos.
✓ Frevo - dança de salão e de rua, é a grande
alegria do carnaval nordestino. Surgiu como
acompanhamento das bandas militares de
Pernambuco.
✓ Samba - dança em compasso binário. Veio
substituir o maxixe. O acompanhamento da
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Esta expressão iniciou-se no Brasil por volta do
século XVIII, mais ou menos nos meados deste
período.
Manifestou-se
particularmente
na
arquitetura e sofreu boa influência religiosa, ao
contrário do que ocorreu na maioria dos países da
Europa.
Nos Estados de Minas Gerais, Pernambuco e Belém
encontramos exemplos de obras com a tendência
religiosa assumida pela arquitetura Rococó no
Brasil. Trata-se da arquitetura religiosa do Rococó
brasileiro.
Um dos nomes que representam o rococó em nosso
país é o conhecido e surpreendente Aleijadinho,
que também é um artista com obras de
características barrocas.

africanos escravizados que sabiam tocar
instrumentos.
Havia no século XVIII três centros culturais
musicais: Vila Rica, São João del Rei e Diamantina.
Nos salões do Rio de Janeiro, tocava-se apenas
música para dançar, com rabeca e cravo, e dançavase o minueto. As óperas começaram no Brasil por
volta de 1728, com o padre João Ventura, que criou
no Rio de Janeiro a primeira Casa de Ópera.
Em seguida, apareceram as modinhas, músicas
cheias de melodia e sentimentos. O príncipe regente
D. João VI gostava de música e, durante os 13 anos
em que viveu no Rio de Janeiro (1808 a 1811), a
música ali floresceu.Com a independência do Brasil
em 1822, vários compositores, imbuídos de forte
nacionalismo, passaram a escrever hinos, canções,
modinhas e óperas. Os textos dessas peças
associavam-se a um ideal de ordem, de manutenção
da integridade territorial do país, objetivando unir
todo o povo e evitando movimentos contrários ao
sistema.
O primeiro imperador do Brasil, D. Pedro I, muito
interessado em música, é autor da música do Hino
da Independência e outras composições. Nasceu em
Portugal e veio para o Brasil com nove anos de
idade. Desde criança, mostrou interesse pela
música. O padre José Maurício Nunes Garcia foi seu
professor e ensinou-o a tocar vários instrumentos,
como o violoncelo, o trombone, o clarinete e a
flauta. Ele tocava e compunha músicas. Era hábil no
cravo (instrumento musical de tecla).
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Estilo artístico Rococó no Brasil

História da Arte
História da arte é a história de qualquer atividade
ou produto realizado pelo Homem com
propósito estético ou
comunicativo,
enquanto
expressão de ideias, emoções ou formas de ver o
mundo. Ao longo do tempo, as artes visuais têm
sido classificadas de várias formas diferentes, desde
a distinção medieval entre as artes liberais e
as artes mecânicas, até à distinção moderna
entre belas artes e artes aplicadas, ou às várias
definições contemporâneas, que definem arte como
a manifestação da criatividade humana. O
alargamento da lista das principais artes durante o
século
XX
definiu
nove: arquitetura, dança, escultura, música, pintura,
poesia (aqui definida em sentido lato como forma
de literatura com um propósito ou função estética,
o que inclui também o teatro e a narrativa literária),
o cinema, a fotografia e a banda desenhada. Quando
considerada a sobreposição de termos entre
as artes plásticas e as artes visuais, inclui-se
também o design e as artes gráficas. Para além das
formas tradicionais de expressão artística, como
a moda ou a gastronomia, estão a ser considerados
como arte novos meios de expressão, como
o vídeo, arte digital, performance, a publicidade, a
animação, a televisão e os jogos de computador.
A
"história
da
arte"
é
uma ciência
multidisciplinar que procura estudar de modo
objetivo a arte através do tempo, classificando as
diferentes formas de cultura, estabelecendo a
sua periodização e salientando as características
artísticas distintivas e influentes. O estudo da
história da arte teve início durante o Renascimento,
ainda que limitado à produção artística
da civilização ocidental. No entanto, ao longo do
tempo foi-se impondo uma visão alargada da
história artística, procurando-se compreender e
analisar a produção artística de todas
as civilizações sob a perspectiva dos seus próprios
valores culturais.
Hoje em dia, a arte desfruta de uma ampla rede de
estudo, difusão e preservação de todo o legado
artístico da humanidade ao longo da História.
Durante o século XX assistiu-se à proliferação de
instituições, fundações, museus, e galerias, tanto no
sector público como privado, dedicados à análise e
catalogação de obras de arte e exposições
destinadas ao público em geral. A evolução
dos média foi crucial para o desenvolvimento e
difusão da arte. Os eventos internacionais, como as
bienais de Veneza ou de São Paulo contribuíram
bastante para a formação de novos estilos e
tendências. Os prémios, como o Prémio Turner,
o Prémio Wolf de Artes, o Prémio Pritzker de
arquitetura, o Prémio Pulitzer de fotografia ou

12

No início do século XX, o samba se tornou música
para dançar. O de maior sucesso foi Pelo telefone,
composto em 1916 por Sinhô, Donga, Catulo
Cearense, João da Baiana e Heitor dos Prazeres. O
batuque e as escolas de samba levam o samba a
descer dos morros, onde era executado pela
população mais pobre do Rio de Janeiro, para a
avenida, passando a ser admirado por toda a
sociedade, porém com seus temas ainda
enaltecendo a malandragem. Derivado das
serenatas surge o choro, às vezes alegre, outras
maroto. Aparecem também os gêneros sertanejo e
folclórico. O samba, nas décadas de 1930 e 1940,
ganha um novo formato no samba-canção; a valsa e
o choro permanecem. Algumas composições se
tornaram inesquecíveis, como O teu cabelo não
nega, marcha de Lamartine Babo, Feitiço da Vila,
samba de Noel Rosa, e É doce morrer no mar,
composição de Dorival Caymmi.

Unidade III
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batucada é feito com tambor, surdo, cuíca,
pandeiro, cavaquinho, bandolim, violão.
✓ Lundu - dança e canto de origem africana. Era
bailado de par solto. No Brasil, ganhou força com o
mulato Domingos Caldas Barbosa.
✓ Marcha - música em compasso binário. Ritmo
marcado inicialmente para soldados. Existem vários
tipos de marchas: fúnebres, militares, nupciais, etc.
✓ Embolada - originária do Nordeste, com melodia
mais ou menos declamada, em curtos intervalos. O
texto geralmente é cômico.
✓ Desafio - disputa poética cantada de improviso.
Gênero que recebemos de Portugal e é conhecido
em todo o Brasil, principalmente no Nordeste. O
torneio dura até um dos cantores se declarar
vencido.
✓ Pot-pourri - é uma reunião de trechos musicais
populares.
✓ Revista - espetáculo musical sobre assuntos e
temas variados. É um instantâneo da vida social, da
política, da moda e dos costumes de uma região ou
cidade.
✓ Coreto - significa pequeno coro. A característica
é o sabor lusitano. Mas, no Brasil, foi adaptado
regionalmente. Por exemplo; em Minas Gerais é
o Peixe vivo.

A Idade Moderna inicia no Renascimento, período
de grande esplendor cultural na Europa. A religião
deu lugar a uma concepção científica do homem e
do universo, no sistema do humanismo. As novas
descobertas geográficas levaram a civilização
europeia a se expandir para todos os continentes, e
através da invenção da imprensa a cultura se
universalizou. Sua arte foi inspirada basicamente na
arte clássica greco-romana e na observação
científica da natureza. Entre seus expoentes estão
Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti,
Bramante, Donatello, Leonardo da Vinci, Dante
Alighieri, Petrarca, Rafael, Durer, Palestrina e
Lassus. Sua continuação produziu o Maneirismo,
com a emergência de um maior individualismo e
um senso de drama e extravagância, proliferando
em inúmeras escolas regionais. Também foi
importante nesta fase a disputa entre
protestantes e católicos contra-reformistas, com
repercussões na arte sacra. Shakespeare, Cervantes,
Camões,
Andrea
Palladio,
Parmigianino,
Monteverdi, El Greco e Michelangelo são alguns de
seus representantes mais notórios. No período
barroco fortaleceram-se os Estados nacionais,
dando origem ao absolutismo. Como reflexo disso a
arte se torna suntuosa e grandiloquente,
privilegiando os contrastes acentuados, o senso de
drama e o movimento. Firmam-se grandes escolas
em vários países, como na Itália, França, Espanha e
Alemanha. São nomes fundamentais do período
Góngora, Vieira, Molière, Donne, Bernini, Bach,
Haendel, Lully, Pozzo, Borromini, Caravaggio,
Rubens, Poussin, Lorrain, Rembrandt, Ribera,
Zurbarán, Velazquéz, entre uma multidão de outros.
Sua sequência foi o Rococó, surgido a partir de
meados do século XVIII, com formas mais leves e

A Arte Contemporânea
A arte contemporânea é construída não mais
necessariamente com o novo e o original, como
ocorria no Modernismo e nos movimentos
vanguardistas. Ela se caracteriza principalmente
pela liberdade de atuação do artista, que não tem
mais compromissos institucionais que o limitem,
portanto pode exercer seu trabalho sem se
preocupar em imprimir nas suas obras um
determinado cunho religioso ou político.
Esta era da história da arte nasceu em meados do
século XX e se estende até a atualidade, insinuandose logo depois da Segunda Guerra Mundial. Este
período traz consigo novos hábitos, diferentes
concepções, a industrialização em massa, que
imediatamente exerce profunda influência na
pintura, nos movimentos literários, no universo
‘fashion’, na esfera cinematográfica, e nas demais
vertentes artísticas. Esta tendência cultural com
certeza emerge das vertiginosas transformações
sociais ocorridas neste momento.
Os artistas passam a questionar a própria
linguagem artística, a imagem em si, a qual
subitamente dominou o dia-a-dia do mundo
contemporâneo. Em uma atitude metalinguística, o
criador se volta para a crítica de sua mesma obra e
do material de que se vale para concebê-la, o
arsenal imagético ao seu alcance.
Nos anos 60 a matéria gerada pelos novos artistas
revela um caráter espacial, em plena era da viagem
do Homem ao espaço, ao mesmo tempo em que
abusa do vinil. Nos 70 a arte se diversifica, vários
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elegantes, privilegiando o decorativismo, a
sofisticação aristocrática e a sensibilidade
individual. Ao mesmo tempo se firmava uma
corrente iluminista, pregando o primado da razão e
um retorno à natureza. Foram importantes, por
exemplo, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Carl
Philippi Emanuel, Bach, Jean-Antoine Houdon,
Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard, Joshua
Reynolds e Thomas Gainsborough. No final do
século emergem duas correntes opostas: o
Romantismo e o Neoclacissismo, que dominarão até
meados do século XIX, às vezes em sínteses
ecléticas, como na obra de Goethe. O Romantismo
enfatizava a experiência individual do artista, com
obras arrebatadas, visionárias e dramáticas,
enquanto que o Neoclassicismo recuperava o ideal
equilibrado do classicismo e impunha uma função
social moralizante e política para a arte. Na
primeira corrente podem ser destacados Victor
Hugo, Byron, Eugene Delacroix, Francisco de Goya,
Frédérich Chopin, Ludwig van Beethoven, William
Turner, Richard Wagner, William Blake, Albert
Bierstadt e Caspar David Friedrich, e, na segunda,
Jacques-Louis David, Mozart, Haydn e Antonio
Canova.
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os Óscares do cinema promovem também as
melhoras obras criativas a nível internacional. As
instituições como a UNESCO, através da criação de
listas do Património Mundial, apoiam também a
conservação dos mais significativos monumentos
mundiais.
Os primeiros artefatos tangíveis que podem ser
considerados arte aparecem na Idade da
Pedra (Paleolítico superior, Mesolítico eneolítico).
Durante o Paleolítico (25 000-8000 a.C.) o Homem
era ainda caçador-coletor, habitando cavernas que
viriam a ser os primeiros suportes de arte
rupestre.[1] Após o período de transição do
Mesolítico, é durante o Neolítico (6000-3000 a.C.)
que o Homem se sedentariza e inicia a prática
da agricultura. À medida que as sociedades se
tornam cada vez mais complexas e a religião ganha
importância, tem início a produção de artesanato.
Durante a Idade do Bronze (c. 3000-1000 a.C.), têm
início as primeiras civilizações proto-históricas.

Xilogravura ou xilografia significa gravura
em
madeira. É uma antiga técnica, de origem chinesa,
em que o artesão utiliza um pedaço de madeira
para entalhar um desenho, deixando em relevo a
parte que pretende fazer a reprodução. Em seguida,
utiliza tinta para pintar a parte em relevo do
desenho. Na fase final, é utilizado um tipo de prensa
para exercer pressão e revelar a imagem no papel
ou outro suporte. Um detalhe importante é que o
desenho sai ao contrário do que foi talhado, o que
exige um maior trabalho ao artesão.
Existem dois tipos de xilogravura: a xilogravura de
fio e a xilografia de topo que se distinguem através
da forma como se corta a árvore. Na xilogravura de
fio (também conhecida como madeira à veia ou
madeira deitada) a árvore é cortada no sentido do

História
A xilogravura é de provável origem chinesa, sendo
conhecida desde o século VI. No ocidente, ela já se
afirma durante a Idade Média. No século XVIII duas
inovações revolucionaram a xilogravura, a chegada
à Europa das gravuras japonesas coloridas, que
tiveram grande influência sobre as artes do século
XIX, e a técnica da gravura de topo criada
por Thomas Bewick.
No final do século XVIII Thomas Bewick teve a ideia
de usar uma madeira mais dura como matriz e
marcar os desenhos com o buril, instrumento usado
para gravura em metal e que dava uma maior
definição ao traço. Dessa maneira Bewick diminuiu
os custos de produção de livros ilustrados e abriu
caminho para a produção em massa de imagens
pictóricas. Mas com a invenção de processos
de impressão a partir da fotografia, a xilogravura
passou a ser considerada uma técnica antiquada.
Atualmente ela é mais utilizada nas artes plásticas e
no artesanato.
Xilogravura Popular Brasileira
A xilogravura popular é uma permanência do traço
medieval da cultura portuguesa transplantada para
o Brasil e que se desenvolveu na literatura de
cordel. Quase todos os xilógrafos populares
brasileiros, principalmente no Nordeste do país,
provêm do cordel. Entre os mais importantes
estão Gilvan Samico, J. Borges, Amaro Francisco
Borges, José Lourenço, José Costa Leite, Stênio Diniz
e Abraão Batista.
O Folclore Brasileiro
O folclore do Brasil é riquíssimo, um dos mais ricos
do mundo. Para sua formação, colaboraram
principalmente, além do elemento nativo (o índio),
o português e o africano. Estes três povos
constituíram, podemos dizer as raízes de nossa
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crescimento, longitudinal; na xilografia de topo (ou
madeira em pé) a árvore é cortada no sentido
transversal ao tronco.
A xilogravura é muito popular na região Nordeste
do Brasil, onde estão os mais populares
xilogravadores (ou xilógrafos) brasileiros. A
xilogravura era frequentemente utilizada para
ilustração de textos de literatura de cordel. Alguns
cordelistas eram também xilogravadores, como por
exemplo, o pernambucano J. Borges (José Francisco
Borges).
A xilogravura também tem sido gravada em peças
de azulejo, reproduzindo desenhos de menor
dimensão. Esta é uma das técnicas que o artesão
pernambucano Severino Borges, tem utilizado em
seus trabalhos.
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conceitos coexistem, entre eles a Op Art, que opta
por uma arte geométrica; a Pop Art, inspirada nos
ídolos desta época, na natureza celebrativa desta
década – um de seus principais nomes é o do
imortal Andy Warhol; o Expressionismo Abstrato;
a Arte Conceitual; o Minimalismo; a Body Art; a
Internet Street e a Art Street, a arte que se
desenvolve nas ruas, influenciada pelo grafit e pelo
movimento hip-hop. É na esteira das intensas
transformações vigentes neste período que a arte
contemporânea se consolida.
Ela realiza um mix de vários estilos, diversas
escolas e técnicas. Não há uma mera contraposição
entre a arte figurativa e a abstrata, pois dentro de
cada uma destas categorias há inúmeras variantes.
Enquanto alguns quadros se revelam rigidamente
figurativos, outros a muito custo expressam as
características do corpo de um homem, como
a Marilyn Monroe concebida por Willem de
Kooning, em 1954. No seio das obras abstratas
também se encontram diferentes concepções, dos
traços ativos de Jackson Pollok à geometrização das
criações de Mondrian. Outra vertente artística opta
pelo caos, como a associação aleatória de jornais,
selos e outros materiais na obra Imagem como um
centro luminoso, produzida por Kurt Schwitters, em
1919.
Os artistas nunca tiveram tanta liberdade criadora,
tão variados recursos materiais em suas mãos. As
possibilidades e os caminhos são múltiplos, as
inquietações mais profundas, o que permite à Arte
Contemporânea ampliar seu espectro de atuação,
pois ela não trabalha apenas com objetos concretos,
mas principalmente com conceitos e atitudes.
Refletir sobre a arte é muito mais importante que a
própria arte em si, que agora já não é o objetivo
final, mas sim um instrumento para que se possa
meditar sobre os novos conteúdos impressos no
cotidiano pelas velozes transformações vivenciadas
no mundo atual.

Ao lermos um texto, muitas vezes, não damos
importância às imagens que ele apresenta. Ao
contrário do que pensamos essas não são
meramente ilustrativas, pois trazem informações
importantes acerca do assunto abordado.
Em provas de vestibular é comum que as figuras
apareçam como forma de trazer dados que nem
sempre estão no texto, justamente para dificultar o
trabalho do estudante, podendo ser vistas como um
“pega”, logicamente a quem não se importar em
avaliá-las.
Na verdade, as leituras de imagens fazem parte de
nossas vidas. Quando olhamos um quadro tentamos
imaginar o que o pintor retratou ali, nos
reportamos à época do mesmo, avaliamos suas
características gerais e individuais, sejam elas de
objetos, paisagens, pessoas, animais, alimentos, etc.
Dessa forma, identificamos os elementos ali
presentes, se estão vivos ou mortos, se estão
estáticos ou se movem e conseguimos até mesmo
imaginar o que as pessoas conversavam.

Impressionismo
Impressionismo foi um movimento que surgiu
na pintura francesa do século XIX, vivia-se nesse
momento a chamada Belle Époque ou Bela Época
em português. O nome do movimento é derivado da
obra "Impressão: nascer do sol” (1872), de Claude
Monet.
Começou com um grupo de jovens pintores que
rompeu com as regras da pintura vigentes até
então. Os autores impressionistas não mais se
preocupavam com os preceitos do Realismo ou
da academia.
A
busca
pelos
elementos
fundamentais de cada arte levou os pintores
impressionistas a pesquisar a produção pictórica
não mais interessados em temáticas nobres ou no
retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como
obra em si mesma. A luz e o movimento utilizando
pinceladas soltas tornam-se o principal elemento
da pintura, sendo que geralmente as telas eram
pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse
capturar melhor as variações de cores da natureza.
O Impressionismo não foi aceito de primeira na
Europa do século XIX, pois os estilos que até então
eram os vigentes eram completamente opostos ao
impressionismo, que quebrava com a linearidade:
Neoclassicismo, Realismo e Romantismo. Estes três
movimentos se preocupavam com a linearidade. No
caso do Neoclassicismo, também preocupava-se
com a perfeição, a ponto de que pintores passariam
a corrigir seus modelos para atingi-la. O Realismo,
por outro lado, se preocupava em retratar a
realidade exatamente como ela era. Já o trabalho
romântico era extremamente subjetivista.
Mas alguns artistas e intelectuais, sob a influência
de Charles Baudelaire, possuem o desejo de
mudança. Baudelaire acreditava que era necessário
que o olhar do artista fosse desprovido de
preconceito e que houvesse um compromisso com
o presente. Este desejo de mudança se traduz em
experimentação de reformulação pictórica, que
mais tarde levaria a pintura a ficar livre para traçar
um novo caminho.
O Impressionismo é uma arte visual, onde a
representação do que se vê é o tema central das
obras do movimento. As cenas pintadas são, em
grande parte, apenas as que são observadas pelo
próprio pintor. Neste sentido, o “ver” do
impressionismo assume outro sentido; é o de
selecionar, recortar, modelar de acordo com o
objeto que se observa diretamente. Os artistas do
impressionismo selecionam a impressão como uma
experiência importante a ser valorizada.
Mas apesar de parecer que o Impressionismo se
trata de imitação do real, não é exatamente isso que
os
artistas
impressionistas
fazem.
O
impressionismo é sobre traduzir um objeto real
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cultura. Posteriormente, imigrantes de outros
países, como Itália e Alemanha, deram sua
contribuição ao nosso folclore, tornando-o mais
complexo e mais rico.
A tendência dos costumes de povos diferentes é,
quando estes se relacionam de modo íntimo,
construir expressões híbridas, ou seja, suas culturas
se misturam, resultando em novas expressões de
manifestação popular. Como os grupos humanos
influenciam uns aos outros, podemos dizer que o
folclore não é uma ciência estática, morta. Ao
contrário, ele é dinâmico, pois além de pesquisar o
passado, tem de estar atento às transformações do
presente. O Brasil, vasto qual um continente,
apresenta regiões distintas, onde há diferença de
intensidade das influências dos povos formadores.
Por outro lado, cada região possui seu gênero de
vida de acordo com o meio ambiente, o que influi,
também, no folclore brasileiro. A seguir, então, será
narrada
uma
ideia
geral
dos
vários
desdobramentos do nosso folclore.

Podemos dizer que o Expressionismo foi o termo
aplicado as diferentes linguagens da arte no início
de século XX. Pode-se classificar o Expressionismo
como um movimento heterogêneo, pois abarcou
artistas de diferentes nacionalidades, épocas e
formação.
Teve
seu
auge
no
período
correspondente a 1905 a 1920 aproximadamente, e
se compôs a partir de diferentes círculos artísticos
ao mesmo tempo. Muitos historiadores empregam
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esse termo para se referir as obras de outros
artistas que compunham a história da arte. Assim, é
possível encontrar as raízes do Expressionismo em
obras de outras épocas como Francis Bacon (1561 –
1626), Goya (1746 – 1828), Edvard Munch (1863 –
1944) e Van Gogh (1853 - 1890), por exemplo,
essas podem ser descritas como expressionistas
tantos pelos traços como pela profundidade
psicológica.
Os expressionistas usavam cores fortes e vibrantes,
figuras destorcidas e por vezes se utilizava da
abstração para tratar temas como a alienação, bem
como, faziam uso emocional e simbólico da cor e da
linha. O Expressionismo é a arte dos extremos
emocionais, da inquietação e da espiritualidade.
Podemos
diferenciar
o
Expressionismo
do Impressionismo, pois em lugar de reproduzir
uma impressão do mundo que o cercava os
expressionistas colocavam em suas obras suas
próprias conclusões e temperamentos sobre suas
visões do mundo. Assim o Expressionismo passou a
se referir a um tipo de arte produzido na Alemanha
no início do século XX e disseminado para outros
países abrangendo diferentes artistas de diferentes
tendências. Dois grupos, Die Brücke “A Ponte”
(Fundado em 1905) e Der Blaue Reiter “O Cavaleiro
Azul” (fundado em 1911) constituíram as principais
manifestações do Expressionismo na Alemanha.
Com a pretensão de estabelecer uma ponte com as
bases para uma arte de futuro o primeiro grupo
recebeu este nome de uma de seus integrantes que
eram compostos por: Ernst Ludwig Kirchner, Fritz
Bleyl, Erich Heckel e Karl Schmidt-Rottluff. Ao longo
dos anos foi recebendo outros artistas alemães e de
outras nacionalidades. O grupo A Ponte foi
influenciado por artistas como Van Gogh, Gauguin e
Munch, além de se inspirarem no gótico alemão e
na arte africana. Também sofreram forte influência
do Fauvismo, após visitarem uma exposição de
Matisse em Berlim em 1908.
O segundo grupo denominado O Cavaleiro Azul
voltou o tema de suas pinturas para uma área mais
subjetiva e mística, buscando revelações espirituais.
Tiveram influência de Kandinsky e Jawlensky e
usava uma paleta diversa, com cores mais sutis que
o primeiro grupo.
No Brasil um dos nomes mais fortes quando
falamos de Expressionismo é de Anita Malfatti.
Anita introduziu as vanguardas europeias no Brasil
após um período de estudos na Alemanha. As cores
fortes e vivas de suas pinturas remontam retratos e
paisagens. Após críticas a seu estilo de pintura,
abandona o Expressionismo dedicando-se a pintura
tradicional.
Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, o
movimento perde forças, mas ganha motivos para
retratar os horrores da guerra.
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através do olhar diferenciado, onde posteriormente
essa forma de olhar se torna uma construção sobre
o objeto real.
Os impressionistas buscavam retratar os objetos
através do contraste de cor e luz, onde as próprias
pinceladas dos pintores se tornam uma marca de
luz e sombra na tela. A pincelada do
impressionismo deixa uma marca na tela, como se
fosse a letra do autor; seu relevo, deixado na tela
propositalmente, faz com que a luz e sombra
estejam presentes em cada pincelada. A sensação,
elemento fundante do impressionismo, deixa de ser
puramente fisiológica e passa a ser construída e
deliberada.
O Impressionismo, em primeira instância, se utiliza
da paisagem como objeto único e central do quadro.
Seria durante o Realismo que surgiria a paisagem
como tema central de pinturas e quadros, tendo
caráter
especialmente
referencial.
O
Impressionismo é a técnica pictórica que levou seus
artistas a representarem da melhor maneira a
impressão visual da realidade.
Mas o Impressionismo não causou só reações de
críticas. A resistência ao Impressionismo e suas
obras vinha da grande ruptura que o
Impressionismo trazia enquanto movimento: ele
negligenciava as formas para privilegiar a cor. Não
é todo o Impressionismo que é rejeitado, no
entanto.
Algumas
das
características
do
Impressionismo que foram adotadas da pintura
clássica ainda são bem vistas pela maioria, sendo
que podem ser enxergadas como o rigor que não
era
presente,
até
então,
nas
pinturas
impressionistas.
Seria por volta de 1884 que surgiria uma estética
relacionada àquela impressionista por excelência,
que ainda que crítica ao Impressionismo
continuaria seu legado. O Neoimpressionismo não
rejeitava
todos
os
princípios
e
obras
Impressionistas como era comum à sua época, mas
sim queriam dar continuidade ao que os
impressionistas começaram, codificando suas
descobertas de acordo com um método racional.
Eles se aproveitam de Eugène Delacroix como o pai
da pintura moderna, sendo que eles então o
reivindicam como precursor de todo um
movimento.

Origens da Arte Teatral
Existem várias teorias sobre a origem do teatro.
Segundo Oscar G. Brockett, nenhuma delas pode ser
comprovada, pois existem poucas evidências e mais
especulações. Antropólogos ao final do século XIX e
no início do XX, elaboraram a hipótese de que este
teria surgido a partir dos rituais primitivos (History
of Theatre. Allyn e Bacon 1995 pg. 1). Outra
hipótese seria o surgimento a partir da contação de
histórias, ou se desenvolvido a partir de danças,
jogos, imitações. Os rituais na história da
humanidade começam por volta de 80.000 anos AC.
O primeiro evento com diálogos registrado foi uma
apresentação anual de peças sagradas no
Antigo Egito do mito de Osíris e Isis, por volta de
2500 AC (Staton e Banham 1996 pg. 241), que
conta a história da morte e ressurreição de Osíris e
a coroação de Horus (Brockett, pg. 9). A palavra
'teatro' e o conceito de teatro, como algo
independente da religião, só surgiram na Grécia de
Pisístrato (560-510 a.C.), tirano ateniense que
estabeleceu uma dinâmica de produção para a
tragédia e que possibilitou o desenvolvimento das
especificidades
dessa
modalidade.
As
representações mais conhecidas e a primeira
teorização sobre teatro vieram dos antigos gregos,
sendo a primeira obra escrita de que se tem notícia,
a Poética de Aristóteles.
Aristóteles afirma que a tragédia surgiu de
improvisações feitas pelos chefes dos ditirambos,
um hino cantado e dançado em honra a Dioniso, o
deus grego da fertilidade e do vinho. O ditirambo,
como descreve Brockett, provavelmente consistia
de uma história improvisada cantada pelo líder do
coro e um refrão tradicional, cantado pelo coro.
Este foi transformado em uma "composição
literária" por Arion (625-585AC), o primeiro a
registrar por escrito ditirambos e dar a eles títulos.
As formas teatrais orientais foram registradas por
volta do ano 1000 AC, com o drama sânscrito do
antigo teatro Indu. O que poderíamos considerar
como 'teatro chinês' também data da mesma época,
enquanto
as
formas
teatrais

registros

Grécia Antiga
Gerald Else, importante helenista norte americano
(1908-1982), considera que o teatro (drama) foi
uma criação deliberada e não resultado de uma
evolução. Se os festivais gregos, antes de 534 a.C
eram desempenhados por rapsodos, na forma oral,
em 534 a.C Téspis junta os elementos orais destas
festividades com o coro, para criar uma forma
primitiva de drama que seria desenvolvida
totalmente somente a partir de Ésquilo, com a
adição de um segundo ator (Brockett, p. 16).
O primeiro diretor de coro conhecido foi Tespis,
convidado pelo tirano Pisístrato oficialmente para
dirigir a procissão de Atenas. Téspis desenvolveu o
uso de máscaras para representar pois, em razão do
grande número de participantes, era impossível
todos escutarem os relatos, porém podiam
visualizar o sentimento da cena pelas máscaras. O
"coro" era composto pelos narradores da
história, rapsodos que
através
de
representação, canções e danças, relatavam as
histórias do personagem. Ele era o intermediário
entre o ator e o espectador, e trazia os pensamentos
e sentimentos à tona, além de trazer também a
conclusão da peça. Também podia haver o
"Corifeu", que era um representante do coro que se
comunicava com a plateia. Em uma dessas
procissões, Téspis inova ao subir em um "tablado"
(Thymele – altar), para responder ao coro, e assim,
tornou-se o primeiro respondedor de coro
(hypócrites), surgindo assim os diálogos.
Fontes:
http://www.historiadaarteweb.com/idademoderna/rococo/
http://artedadrikkinha.blogspot.com.br/2014/08/
expressao-musical-inicio-da.html
https://bernhardtkruel.blogspot.com.br/2013/10/
arte-na-idade-moderna-1350-1850.html
https://www.infoescola.com/artes/artecontemporanea/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xilogravura
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Teatro, do grego θέατρον (théatron), é uma forma
de arte em que um ator ou conjunto de atores,
interpreta uma história ou atividades para o
público em um determinado lugar. Com o auxílio
de dramaturgos ou de situações improvisadas,
de diretores e técnicos, o espetáculo tem como
objetivo
apresentar
uma
situação
e
despertar sentimentos no
público.
Também
denomina-se teatro o edifício onde se desenvolve
esta forma de arte, podendo também ser local de
apresentações para a dança, recitais, etc.

japonesas Kabuki, Nô e Kyogen têm
apenas no século XVII DC.
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