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Arte 

O que é Arte? 
Para que serve a Arte? 

A Arte influencia nossas vidas? 
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Um pouco de informação... 

Você pode pensar que 
não conhece arte, que 
não convive com ob-
jetos artísticos, mas 
estamos todos muito 
próximos da arte. 
Nossa vida está cerca-
da dela por todos os 
lados.  
Ao acordar pela ma-
nhã e olhar o relógio 
para saber a hora, 
você tem o primeiro 
contato do dia com a 
arte. O relógio, qual-
quer que seja o seu 
desenho, passou por 
um processo de pro-
dução que exigiu pla-
nejamento visual. Es-
pecialistas estudaram 
e aplicaram noções de 
arte. A forma do seu 
relógio é resultado de 
uma longa história de 
imaginação humana e 
das suas preferências. 
A cor, a forma, o volu-
me, o material que 
foram escolhidos es-
tão testemunhando o 
tempo e a transfor-
mação do gosto e da 
técnica. Ao observá-lo 
você percebe se é um 
objeto antigo ou mo-
derno, você reconhe-
ce que quem o dese-
nhou preferia formas 
curvas ou retas e co-
res suaves ou fortes. 

Esse esforço para produzir objetos bonitos, 
agradáveis ao olhar, atraentes e 

harmoniosos está em todas  as culturas, 
em todas as civilizações, e em nosso dia a 

dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadeiras dos irmãos  Campana 

Quem escolhe um 
relógio para comprar, 
decide com base em 
suas preferências pes-
soais. Alguns prefe-
rem os mais elabora-
dos e outros os mais 
simples. Portanto, é o 
gosto pessoal que 
predomina, sempre,  
e este gosto pode va-
riar muito, infinita-
mente. Varia porque 
recebe influências de 
acordo com a idade, 
com a época, com o 
meio social em que a 
pessoa vive.  É o que 
se diz: “gosto não se 
discute!!!” 
Em outros objetos 
pela sua casa e de seu 
cotidiano, você pode  

observar a presença 
da arte: na estampa 
do lençol, no desenho 
da cama, no formato 
da escova de dentes, 
nos talheres, no for-
mato do telefone, de 
um carro ou de um 
sapato,  etc, etc, etc... 

Pesquise mais 
sobre os Irmãos 

Campana na  
internet! 
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       Caro aluno, neste caderno de estudo sobre Arte, 
encontraremos possibilidades de juntos, 

construirmos um pensamento analítico e crítico sobre 
variados períodos da História da Arte que influenciaram e 
ainda influenciam a vida de diversos povos no que diz respeito 
às condições sociais, políticas, econômicas e culturais.      

Através da leitura e da experimentação, vamos viajar no tempo e 
encontrar  alguns artistas e obras de arte que inspiraram e ainda inspiram 
gerações de pessoas que estão, de alguma forma, ligadas às variadas 
linguagens artísticas que existem. 

      Vamos começar pelo finalzinho do século XIX... 

       Com a invenção da fotografia e o desenvolvimento in-

dustrial no final do século XIX, nasce um novo capítulo na 

história da arte. Até então, os artistas pintavam segundo 

regras do academicismo e basicamente o que os clientes 

lhes encomendavam. Nesse novo capítulo, o artista pintava 

o que queria.  A fotografia foi o ponto de partida para que a 

pintura se libertasse e tomasse um novo rumo. Como a fo-

tografia chegou com o papel de retratar a realidade tal co-

mo ela era, a pintura passou ao papel de interpretar a reali-

dade. Uma forma mais livre de ver o mundo. A maior carac-

terística dessa época é a passagem do figurativo para o abs-

tracionismo. Os artistas dessa época se reuniam, desenvol-

viam uma abordagem, escreviam, pintavam, expunham 

suas obras, discutiam suas teorias, alguém encontrava um 

nome para o que faziam e isso se convertia em um movi-

mento artístico. 

O químico francês Joseph 

Nicéphore Niépce é 

considerado o inventor da 

fotografia, em 1826. 

Outros pesquisadores,  ao 

redor do mundo,  

estavam desenvolvendo 

uma forma de registrar 

imagens, mas o francês 

anunciou em primeira 

mão. 

O primeiro estilo que surgiu após a invenção 
da fotografia foi o Impressionismo–  é o estilo 
de arte que marca o início da Arte Moderna. O 
impressionismo quer ser instantâneo, retratar 
o presente, é a impressão que o artista tem 
num determinado momento. Seus pintores 
executavam suas obras diretamente ao ar 
livre. Os impressionistas foram criticados por 
serem suas obras bastante luminosas e colori-
das, contrariando a sombria arte dos acadêmi-
cos. Os primeiros impressionistas foram Mo-
net, Renoir, Pissarro, Sisley, Manet, Degas e 
Toulouse-Lautrec. 

Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte  
1884- Georges– Pierre Seurat 

Pintura 
Desenho 
Escultura 

Fotografia 
Cinema 

Xilogravura 
Litogravura 
Modelagem 

Computação gráfica 
Teatro 

Colagem 
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Primeira fotografia feita no mun-

do– Joseph Nicéphore Niépce– 

A história da fotografia pode ser contada a partir 
das experiências executadas por químicos e 
alquimistas desde a mais remota antiguidade. 
Por volta de 350 a.C., aproximadamente na 
época em que viveu Aristóteles, na Grécia 
antiga, já se conhecia o fenômeno da produção 
de imagens pela passagem da luz através de um 
pequeno orifício. Alhazen, em torno do século X, 
descreveu um método de observação dos 
eclipses solares através da utilização de uma 
câmara escura. A câmara escura, na época, 
consistia em um quarto com um pequeno orifício 
aberto para o exterior. Vários pintores utilizaram 
esse aparato, a Câmara Obscura, para “facilitar” 
seus desenhos. 

Fotografia é uma técnica de gravação por 
meios mecânicos e químicos de uma 
imagem numa camada de material 
sensível à exposição luminosa, designada 
como o seu suporte. 

A palavra deriva das palavras 
gregas φως [fós] (luz), e γραφις 
[grafis] (estilo, pincel) ou γραφη 
grafê, significando "desenhar 
com luz" ou "representação por 
meio de linhas", "desenhar"... 

Câmara Obscura 

Câmera de Niépce para a 
primeira fotografia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/350_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alhazen
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_X
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pincel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
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No início da década de 
1990, encontrou-se um 
grandioso e verdadeiro 
tesouro nos arquivos da 
Biblioteca Nacional no Rio 
de Janeiro: enroladas den-
tro de caixas metálicas, 
fotografias tiradas durante 
a segunda metade do sé-
culo XIX. Fotos de viagens 
à Espanha, Itália, Síria, Lí-
bano, Egito, Jerusalém; 
cenas domésticas. O cole-
cionador: D. Pedro II.  

Por mais de um século, 
parte do acervo pessoal de 
fotos do imperador ficou 
armazenada, sem catalo-
gação, depois de doada ao 
país por ele mesmo, após a 
Proclamação da República. 

O trabalho de restauração 
e catalogação das enrola-
dinhas, como passaram a 
chamá-las, demorou mais 
de uma década. Já expos-
tas ao público, compõem 
registros da vida do gover-
nante que figura entre os 
maiores incentivadores 
das ciências e das artes, 
entre elas, a fotografia.  
 
Dom Pedro II, o grande 
mecenas brasileiro do sé-
culo XIX, patrocinou o es-
tudo de compatriotas que 
projetariam o Brasil no 
cenário mundial, como por 
exemplo, o compositor 
Carlos Gomes. Trouxe ar-
tistas que fariam a ponte 
com a cultura europeia. 
Inaugurou a preocupação 
oficial com a preservação  

Imprimi, por meio do sol, 
sete anos antes de se falar 
em fotografia. Já tinha lhe 
dado esse nome; entretan-
to, a Daguerre cabem to-
das as honras."  Disse Her-
cule Florence, Pesquisador 
francês radicado no Brasil, 
que teria inventado a foto-
grafia antes de Niépce, mas 
não a teria divulgado, co-
mo  Daguerre, que adquiriu 
os direitos de Niépce.  

Monarquia vai, acervo fica . 
Dia 15 de novembro de 
1889, o golpe republicano 
depõe Pedro II e, junto com 
a família, ele é banido. A-
pós meses de negociações 
sobre o destino do patri-
mônio da família imperial, 
o ex-imperador decide pela 
doação do acervo: livros, 
periódicos, mapas, partitu-
ras, desenhos, estampas e 
fotografias. A Coleção Im-
peratriz Dona Leopoldina, 
que leva o nome da mãe do 
monarca, foi doada ao Mu-
seu Nacional. A Coleção 
Dona Thereza Christina 
Maria, sob o nome da im-
peratriz, seria dividida en-
tre o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e a 
Biblioteca Nacional. Coube 
a esta a maior parte - a 
maior doação da história 
da biblioteca. Retratos de 
um Brasil em reinvenção.  

da natureza, ao promover 
a recuperação da Floresta 
da Tijuca, situada no Esta-
do do Rio de Janeiro.  

O interesse pelas artes e 
pela ciência se mostra ce-
do, ao descobrir a novida-
de: um navio-escola fran-
cês, de passagem pela ca-
pital do Império, traz tec-
nologia revolucionária nas 
mãos do abade Louis 
Compte: o daguerreótipo, 
invenção capaz de captu-
rar imagens, impressas em 
metal. Compte faz três 
demonstrações ao futuro 
imperador, então com 14 
anos. Entusiasmado, Pedro 
encomenda aparelho igual 
e torna-se o primeiro fotó-
grafo brasileiro. 

Também incentivaria a 
profissão, ao atribuir títu-
los e outras honrarias a 
nossos principais fotógra-
fos. Sempre levava um nas 
viagens. Numa época em 
que ainda não existia o 
cartão-postal, fazia seus 
próprios registros ou com-
prava fotos por onde pas-
sava. Resultado: mais de 
25 mil imagens, na maior e 
mais diversificada coleção 
particular do século XIX... 

“A fotografia é a maravi-
lha do século. Eu também 
já havia estabelecido os 
fundamentos, previsto 
esta arte em sua plenitu-
de. Realizei-a antes do 
processo de Daguerre, 
mas trabalhei no exílio.  

Com vocês,  
          D. Pedro II, o fotógrafo... 
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As fotografias tiradas por D. Pedro II eram registradas em negativos de vidro, em grandes formatos, 
o que resultava em alta qualidade. 

Por que enroladinhas? Durante mais de cem 
anos armazenadas, a reação química entre o 
papel e as substâncias de impressão à base de 
albumina (clara de ovo) fez com que as fotos 
se enrolassem. Mas, ao abrigo da luz e da umi-
dade, conservaram a qualidade. 

Nas fotos da família imperial no Rio, os monar-
cas aparecem posando. Portanto, mostra o 
prestígio que a fotografia assumiu na corte. Os 
registros eram considerados momentos im-
portantes, quase um cerimonial. 

O tetraneto de D. 
Pedro II também é 
fotógrafo e mora em 
Parati, no Rio de Ja-
neiro. Ele é do ramo 
imobiliário e tem um 
hotel nessa maravi-
lhosa cidade. O no-
me é Hotel do Impe-
rador. Se viajar  para 
aquelas bandas um 
dia, lembre-se disso. 
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Atividade 

I 

A seguir, temos um desenho em linha (desenho sem cor) que 
é uma reprodução de uma pintura de Monet. O título da obra 
é Mulher com sombrinha– 1867. 
Usando sua criatividade e aliando um pouco de técnica, pinte 
a figura como se você fosse um artista impressionista. 

Utilize giz de 
cera, com 

riscos rápidos, 
sobrepondo 

cores claras e 
escuras para 

dar efeitos de 
luminosidade. 

Uma das 

características  

principais 

desse estilo é a 

abstração de 

contornos e 

dos claros-

escuros em 

prol de 

pinceladas 

fragmentadas 

e justapostas 

sem misturas 

de pigmentos 

(tinta) 

aproveitando o 

máximo de 

luminosidade 

das cores. 

Pesquise mais na 

internet sobre  Mo-

net na página http://

pt.wikipedia.org/

wiki/Claude_Monet  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
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Agora crie o seu próprio 

desenho impressionista. 

Experimente uma 

paisagem!!! Que tal utilizar 

somente giz de cera? 

 

Atividade 

II 
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Como já sabemos, a fotografia foi a 

grande responsável pelo rumo que a 

arte tomou a partir do século XIX. 

Escreva, com suas palavras e conhe-

cimento, no espaço abaixo, o signifi-

cado das fotografias ao lado. Qual 

seu valor histórico (registro de algo 

que aconteceu e que foi muito im-

portante)?   

Atividade 

III 

Figura 1 

Figura 2 

 

Sobre a figura 1- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a figura 2- 
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Monet pintando no jardim– final 
do século XIX. 

Fotógrafo Lambe-Lambe– 
meados do século XX. 

Você sabia que a luz que entra na câmera 

fotográfica analógica, ou seja, de filme, 

grava a imagem do que vemos em um 

suporte com química e aí a imagem fica 

registrada? Nas câmeras digitais, o proces-

so é um pouco mais sofisticado, mas a luz 
é primordial para que a fotografia seja 

feita. A primeira fotografia registrada no 

mundo levou oito horas para ser feita. O 

material químico usado para fazer o regis-

tro da imagem era pouco sensível à luz, 

por isso a exposição foi tão longa. 

Tão logo a Fotografia tenha surgido, os primeiros fotógrafos já estavam nas ruas para registrar tu-

do e todos.  O movimento impressionista também foi para as ruas. Seus artistas montavam os ca-

valetes nas áreas externas para registrar as paisagens urbanas e rurais. Mas dois pontos importan-

tes separavam as duas linguagens: a Fotografia surgiu em preto e branco e sua função era retratar 

a realidade tal como ela era e o Impressionismo era supercolorido e tinha a função  de interpretar 

a realidade de acordo com a visão do artista, ou seja, uma forma mais livre de ver o mundo. 
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Atividade 

IV 

Esta obra Impressionista—modelo sentado de perfil- 

é do artista Georges Seurat (1859-1891),  que 

desenvolveu uma linha no movimento 

impressionista chamada de Pontilhismo ou 

Divisionismo . Vamos experimentar uma nova 

“velha” forma de pintar. Utilize canetinhas hidrocor 

e abuse das cores. Crie uma composição no espaço 

abaixo somente com pontinhos!!! 

 



14 

Como foi dito na página 
anterior: “...uma velha 
nova forma de pin-
tar...” 

Vamos voltar um pou-
quinho no tempo e ob-
servar o tipo de arte 
que se fazia no “tempo 
dos homens das caver-
nas”!!! 

Antes da escrita, o homem já fazia arte: pintura nas paredes das cavernas, 
chamadas de pinturas parietais ou rupestres. Eram pinturas de animais, de 
pessoas e elementos da natureza, como o sol e a lua e coisas do cotidiano, 
como as caçadas, por exemplo. Supõe-se que esses desenhos eram uma es-
pécie de documentação do seu dia a dia ou elementos de rituais. Pequenas 
esculturas eram feitas também além de utensílios de argila e madeira.  
O ser humano sempre sentiu necessidade de fazer arte e de mostrar tam-
bém. Quem nunca sentiu vontade de desenhar, pintar ou mesmo cantar e 
dançar? Aliás, a música é a forma de arte que todos, sem exceção gostam. 
Você pode não gostar de pagode mas pode gostar de funk ou rock, mas cer-
tamente algum estilo vai encantá-lo. Lembram de uma passagem de um tex-
to lá atrás?  

“Gosto não se discute!!!” 

Pintura rupestre ou parie-
tal. São desenhos pintados 
nas paredes das cavernas. 
Normalmente são dese-
nhos de coisas que as pes-
soas daquela época viam e 
viviam como animais, caça-
das, etc... As mais antigas 
datam de 40.000 a.C. 

A Vênus de Willendorf é 

uma estatueta de pedra de 

11,1 cm de altura repre-

sentando estilisticamente 

uma mulher. Foi descober-

ta em um sítio arqueológi-

co situado perto de Willen-

dorf, na Áustria. Data em 

cerca de 2500 a 2000 a.C. 
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Há milhares de anos, o homem dei-
xou imagens gravadas ou pintadas 
em rochas e cavernas que represen-
tavam o seu cotidiano e a vida das 
comunidades locais. 
Essa manifestação artística é chama-
da de arte rupestre e pode ser encon-
trada em abrigos, cavernas, paredes e 
tetos rochosos ou até em superfícies 
rochosas ao ar livre, em épocas pré-
históricas (algumas datadas de 
40.000 a.C). 
No Brasil, as pinturas e gravuras mais 
antigas, que chegam a ter 12.000 a-
nos, foram encontradas no Parque 
Nacional da Serra da Capivara, região 
de São Raimundo Nonato (Piauí). São 
desenhos e esboços de animais, pes-
soas, plantas e objetos. Muitas vezes 
mostram cenas da vida cotidiana e 
cerimônias de culto. 
Em Minas Gerais, na região de Lagoa 
Santa, existem mostras de arte rupes-
tre também muito antigas, de cerca 
de 10.000 anos. São cenas de caça 
com uso de flechas e de armadilhas 
para apanhar animais, redes grandes 
com peixes, retratando a dinâmica do 
dia a dia de povos antigos. 
Outros locais do Brasil também con-
têm sítios arqueológicos importantes, 
como na região centro-oeste. 

1- Teste sua criatividade 
e faça um desenho no 
estilo rupestre no espa-
ço “rochoso” abaixo. 

 

2- Quais são mesmo os assuntos que os 
nossos ancestrais pintavam nas paredes 
das cavernas? 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

3- Quais as regiões em que se encontram, 
no Brasil, exemplos de arte rupestre? 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

Atividade 

V 
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Mulher em verde 1 
Pablo Picasso 

Picasso foi um pintor  

que se destacou no 

estilo Cubista. Para 

saber mais: http://

www.museupicasso.

bcn.cat/en/  

- “A inspiração existe, po-
rém temos que encontrá-

la trabalhando.” 

- “A qualidade de um pin-
tor depende da quantida-

de de passado que traz 
consigo.” 

Pablo Diego José 
Francisco de Paula 
Juan Nepomuceno 

María de los Remedi-
os Cipriano de la San-
tísima Trinidad Ruiz y 
Picasso, ou simples-

mente Pablo Picasso, 
foi um pintor, escul-
tor e desenhista es-
panhol, tendo tam-
bém desenvolvido a 

poesia . 

Cubismo é um movimento 
artístico cuja origem re-
monta a Paris e a 1907, 
ano do célebre quadro de 
Pablo Picasso, Les Demoi-
selles d'Avignon. Conside-
rado um divisor de águas 
na história da arte ociden-
tal, pois anuncia um novo 
conceito de se ver uma 
figura bidimensional com 
características tridimensio-
nais. O cubismo recusa a 
ideia de arte como imita-
ção da natureza, afastando 
noções como perspectiva e 
modelagem, assim como 
qualquer tipo de efeito 
ilusório. "Não se imita a-
quilo que se quer criar", 
diz Georges Braque, outro 
expoente do movimento. A 
realidade plástica anuncia-
da nas composições de 
Braque leva o crítico Louis 
Vauxcelles a falar em reali-
dade construída com 
"cubos", o que batiza a 
nova corrente. Cubos, vo-
lumes e planos geométri-
cos entrecortados recons-
troem formas que se apre-
sentam, simultaneamente, 
em vários ângulos nas te-
las.  

Como já foi dito, o ho-
mem sempre fez arte. Se-
ja um simples desenho em 
uma parede rochosa até 
uma pintura ou escultura 
super elaborada. Não po-
demos deixar de falar 
também no teatro, na mú-
sica, na fotografia... Ufa! 
São tantas as maneiras de 
expressar algo através da 
arte. O artista sempre 
quer expressar uma ideia, 
um desejo, um sentimen-
to, um problema, seu ou 
da coletividade. É aí que 
entra a imaginação e a 
criatividade. Dois fatores 
importantes para se fazer 
arte.  
Uma vez um crítico de 
arte falou para Pablo Pi-
casso que não existia mu-
lher com aquela forma, ao 
ver um quadro seu expos-
to em uma galeria de arte, 
ao qual Picasso respondeu 
serenamente: “Mas isto 
não é uma mulher, é uma 
pintura!” 

http://www.museupicasso.bcn.cat/en/
http://www.museupicasso.bcn.cat/en/
http://www.museupicasso.bcn.cat/en/
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Atividade 

VI 

Como será desenhar o rosto de uma pessoa em 
um plano bidimensional dando ideia de tridi-
mensionalidade? Os cubistas faziam isso de uma 
forma bem peculiar. O rosto visto de frente ao 
mesmo tempo que é visto de perfil, ou seja, de 
lado. Vamos tentar? Ah, decore também a mol-
dura de acordo com o seu gosto!!! 
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Pense mais sobre suas 
habilidades e suas  
possibilidades de  

criar! Solte a imagina-
ção!!! 

Atividade 

VII 

1- Qual a proposta do movimento chamado Cubismo? 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
_________________________________________ 

2- Qual a importância do Cubismo na História da Ar-
te Ocidental? 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
________________________________________ 

3- Quais eram as outras habilidades artísticas de Pi-
casso além da pintura? 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 

4- Qual o nome da pessoa que batizou tal movimen-
to artístico de Cubismo? Qual era a ocupação profis-
sional dele? 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
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Como já foi dito antes: “A fotografia foi o 
ponto de partida para que a pintura se 
libertasse e tomasse um novo rumo. Co-
mo a fotografia chegou com o papel de 
retratar a realidade tal como ela era, a 
pintura passou ao papel de interpretar a 
realidade. Uma forma mais livre de ver o 
mundo.”  Essas palavras dizem respeito à 
imagem. Mas quem não pensa em ima-
gens quando lê um livro ou escuta uma 
música? Pois é, a imaginação é uma coisa 
maravilhosa e, acreditem, uma pessoa 
com imaginação pode entender e fazer 
qualquer coisa melhor que outras que 
não têm. 

No início dos anos 2000, sur-
giu uma ideia patrocinada 

pela Petrobrás de criar uma 
exposição de arte com ima-

gens criadas a partir de letras 
de músicas. Oitenta artistas 

visuais e oitenta letras de 
músicas (em cada exposi-
ção).Foram cinco edições. 
Cada artista criando uma i-
magem para uma música. 

Teve a exposição com temá-
tica em Caetano Veloso, Chi-
co Buarque, Gilberto Gil, Tom 
Jobim e Rock Brasil dos anos 
80 e 90. O nome do projeto 

era A imagem do Som. 

Por falar em música, Caetano Veloso é um 
cantor renomado de MPB (Música Popular 
Brasileira) e compôs algumas músicas que 
o deixaram mal. Ele foi exilado, convidado 
a se retirar de seu próprio país, por conta 
das letras das suas músicas. Eram os anos 
1964 a 1984, quando um golpe de Estado 
colocou os militares no comando do país, 
somente com presidentes militares. Todos 
que eram contra a chamada Ditadura Mili-
tar eram punidos. A letra de Caetano tinha 
forte teor político e afrontava a política 
militar da época. Na cultura, o que mais foi  censurada foi 

a Música Popular Brasileira, acusada pe-
los militares como uma ofensa  à moral e 
aos bons costumes. Diversos composito-
res e cantores tiveram seus discos proibi-
dos e suas músicas vetadas. Para passa-
rem pela censura, os compositores escre-
viam-nas de modo a ter duplo sentido e 
os censores somente percebiam as críti-
cas quando elas faziam sucesso. A censu-
ra não tinha nenhum critério e era im-
posta a qualquer coisa que pudesse ame-
açar o regime. Em 1968, face ao endure-
cimento do regime militar no Brasil, Cae-
tano compôs o hino "É Proibido Proibir", 
que foi desclassificado e amplamente 
vaiado durante o III Festival Internacional 
da Canção. Em 1969, foi preso pelo regi-
me militar, sendo “voluntário” para  par-
tir para o exílio político em Londres. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=III_Festival_Internacional_da_Can%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=III_Festival_Internacional_da_Can%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
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Ao lado temos a letra de uma mú-
sica de Caetano intitulada “Alegria, 
alegria”. Letra polêmica nos anos 
1960/70. Leia e solte a imaginação. 
Dê forma à letra da música. Crie 
uma imagem que sintetize a ideia 
central da letra ou uma parte que 
você mais gostou. 

Caminhando contra o vento  
Sem lenço e sem documento  
Num sol de quase dezembro... eu 
vou...  
 
O sol se reparte em crimes espaço-
naves  
Guerrilhas em Cardinales bonitas... 
eu vou...  
 
Em caras de Presidentes  
Em grandes beijos de amor  
Em dentes pernas bandeiras  
Bomba e Brigitte Bardot  
 
O sol nas bancas de revista  
Me enche de alegria e preguiça  
Quem lê tanta notícia.. eu vou..  
Por entre fotos e nomes  
Os olhos cheios de cores  
O peito cheio de amores... vãos...  
Eu vou.. porque não.. porque não..  
 
Ela pensa em casamento  
E eu nunca mais fui à escola  
Sem lenço e sem documento... eu 
vou...  
 
Eu tomo uma coca-cola  
Ela pensa em casamento  
E uma canção me consola... eu 
vou...  
 
Por entre fotos e nomes sem livros 
e sem fuzil  
Sem fome sem telefone no coração 
do Brasil  
 
Ela nem sabe até pensei  
Em cantar na televisão  
O sol é tão bonito.. eu vou  
Sem lenço e sem documento  
Nada no bolso ou nas mãos  
Eu quero seguir vivendo... amor...  
Eu vou.. porque não.. porque não..  
Porque não.. porque não.. porque 
não..  
Porque não...  

Alegria, alegria 
Caetano Veloso 

Atividade 

VIII 

 

Escute essa e outras músicas 
de  

Caetano Veloso na internet:  
http://

www.vagalume.com.br/
caetano-veloso/  

http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/
http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/
http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/
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Aqui vão mais duas músicas para você refletir. Uma do Geraldo 
Vandré, contemporâneo de Caetano, também foi preso pela Dita-
dura, mas foi torturado por muito tempo. A outra é do RPM, ban-
da de Rock Brasil dos anos 80 e 90, surgida no final da Ditadura 
Militar, atingindo seu auge no início da volta da Democracia. 

Pra não dizer que não 
falei das flores/ Geraldo 
Vandré 
Caminhando e cantando e 
seguindo a canção  
Somos todos iguais braços 
dados ou não  
Nas escolas, nas ruas, 
campos, construções  
Caminhando e cantando e 
seguindo a canção  
 
Vem, vamos embora que 
esperar não é saber  
Quem sabe faz a hora não 
espera acontecer  
Vem, vamos embora que 
esperar não é saber  
Quem sabe faz a hora não 
espera acontecer  
 
Pelos campos a fome em 
grandes plantações  
Pelas ruas marchando 
indecisos cordões  
Ainda fazem da flor seu 
mais forte refrão  
E acreditam nas flores 
vencendo o canhão  
 
Há soldados armados, 
amados ou não  
Quase todos perdidos de 
armas na mão  
Nos quartéis lhes ensinam 
uma antiga lição  
De morrer pela pátria e 
viver sem razão  
 
Nas escolas, nas ruas, 
campos, construções  
Somos todos soldados 
armados ou não  
Caminhando e cantando e 
seguindo a canção  
Somos todos iguais braços 
dados ou não  
 
Os amores na mente, as 
flores no chão  
A certeza na frente, a his-
tória na mão  
Caminhando e cantando e 
seguindo a canção  
Aprendendo e ensinando 
uma nova lição  

Alvorada Voraz/ RPM 
 
Na virada do século  
Alvorada Voraz  
Nos aguardam exércitos  
Que nos guardam da paz  
Que Paz?...  
 
A face do mal  
Um grito de horror  
Um fato normal  
Um êxtase de dor  
E medo de tudo  
Medo do nada  
Medo da vida  
Assim engatilhada...  
 
Fardas e força  
Forjam as armações  
Farsas e jogos  
Armas de fogo  
Um corte exposto  
Em seu rosto amor...  
 
E Eu!  
Nesse mundo assim  
Vendo esse filme passar  
Assistindo ao fim  
Vendo o meu tempo pas-
sar  
Hey!...  
 
Apocalipticamente 
Como um clip de ação  
Um clic seco, um revólver  
Aponta em meu cora-
ção...  
 
O caso Morel  
O crime da mala  
Coroa-Brastel  
O escândalo das joias  

Juram que não  
Torturam ninguém  
Agem assim  
Pro seu próprio bem  
Oh!...  
 
São tão legais  
Foras da lei  
Sabem de tudo  
O que eu não sei  
Não!...  
 
Nesse mundo assim  
Vendo esse filme passar  
Assistindo ao fim  
Vendo o meu tempo pas-
sar  
Hey!...  

Ouça e leia a letra 
dessas músicas na 

página: 
 

http://
www.radio.uol.com.

br  

http://www.radio.uol.com.br/
http://www.radio.uol.com.br/
http://www.radio.uol.com.br/
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Atividade 

IX 

Após sua reflexão, discuta, com seus colegas e 
professor, o teor das letras das duas músicas e 
suas épocas próximas, mas distintas e escreva, 
com suas próprias palavras, a sua opinião sobre 
a proximidade de ideais dos dois cantores. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
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Pesquise mais sobre o Projeto A 
Imagem do Som, após ter visto 
algumas páginas lá atrás, na in-
ternet e escreva um texto jorna-
lístico sobre o tema, como se vo-
cê fosse o repórter e tivesse que 
escrever uma matéria para o jor-
nal. Que tal utilizar as linhas abai-
xo para isso? Boa sorte!!! 

Atividade 

X 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Jornalista-_________________________________________________ 

 

Imagem/Site _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Insira uma imagem que possa dar ideia sobre a  

matéria.  

Recorte e cole uma imagem de revista, mesmo que 

“fake”. 

 

 

 

Coloque o título da 
matéria no início e 
seu nome e site de 

pesquisa lá embaixo! 
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Cordel- A expressão literatura de cor-
del é usada para nomear a poesia po-
pular difundida em folhetos ou folhe-
tos de feira, como são chamados pelo 
povo que os produz e consome. Carac-
terizam-se os folhetos por seu formato 
(11 cm X 16 cm) e simplicidade de 
composição gráfica. 
       A denominação cordel, oriunda de 
Portugal, refere-se ao fato de serem os 
folhetos, em geral, expostos pendura-
dos em barbantes ou cordéis. 
       Um aspecto da maior importância 
do folheto é sua função de crônica-
jornal popular, transmitindo imediata-
mente os fatos relevantes acontecidos 
na região, no país e no mundo. 
       Os folhetos de cordel são impres-
sos, geralmente, em papel jornal com 
a capa em papel colorido. O nome do 
autor, título, editor e ilustrações apa-
recem nas capas. As contracapas são 
reservadas para propaganda, orações, 
direitos autorais, endereços dos auto-
res, etc. 
O Cordelista canta as prosas como um 
rap canta seus versos. Os assuntos são 
tão variados quanto polêmicos.  

Estrofe é um conjunto de 
versos, geralmente com 4 

ou mais... 
Verso é cada linha de um 

poema, cantiga...etc... 

Aqui vai um exemplo... 
 
 
Rimando superstições 
Eu pretendo lhes contar 
Essa é meio tenebrosa 
Você vai se arrepiar 
Ao quebrar algum espelho 
Sete anos de azar. 
 
Para o povo aqui presente 
Vou contar mais um segredo 
Sendo da boca do povo 
É gostoso igual brinquedo 
Aponte estrelas no céu 
Nasce verruga no dedo. 
 
Quem essa aqui nunca fez 
Até pode achar graça 
Mas eu conto em cordel 
Pois o verso não embaça 
Três batidas na madeira 
Para afastar a desgraça. 
 
 
Minhas rimas de cordel 
César Obeid 

O primeiro verso rima 
com o segundo, o ter-
ceiro com o quarto e 
assim por diante... 
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Atividade 

XI 

Experimente criar um cordel ou um rap. Escolha um as-
sunto de sua vivência. Dica: Utilize , no mínimo, 3 estrofes 
de seis linhas cada. Crie o ritmo e solte a voz. Você pode 
ainda tentar uma batucadazinha para ajudar no ritmo. 

 

 
 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Coloque um títu
lo. 
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Fotografia– História e imagens e 
as histórias de certas imagens. 

 
http://pt.wikipedia.org/wiki/

fotografia  
 

http://
imagesvisions.blogspot.com.br/  

 
http://www.masters-of-

photography.com/  
  

 
A MPB e a Ditadura Militar. 

 
http://governo-militar.info/

mos/view/Repressão  
 
 

 
Impressionismo e outros ismos 

como Cubismo, Dadaísmo, Expres-
sionismo, Futurismo, Fauvismo, 

Modernismo, Concretismo... 
 

http://www.itaucultural.org.br  
 

 
Museu do Louvre 

Viagem virtual por um dos maiores 
museus do mundo. A Mona Lisa 

está lá!!! 
 

http://www.louvre.fr/  

Para  
saber  
mais: 

 pesquisa 
na  

internet... 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://imagesvisions.blogspot.com.br/
http://imagesvisions.blogspot.com.br/
http://www.masters-of-photography.com/
http://www.masters-of-photography.com/
http://governo-militar.info/mos/view/Repress%C3%A3o/
http://governo-militar.info/mos/view/Repress%C3%A3o/
http://www.itaucultural.org.br/
http://www.louvre.fr/


27 

Arte é pura expressão, 
não é mesmo? E essa frase 
lembra um estilo ou movi-
mento artístico que surgiu 
da imaginação de alguns 
artistas que queriam mos-
trar sentimentos humanos 
em forma de poesia e pin-
tura, que mais tarde foi 
adotado por outras lingua-
gens como o cinema e o 
teatro. Vários nomes po-
voam esse universo: na 
pintura temos Edvard 
Munch,  Ernst Barlach,  
Wassily Kandinsky, Franz 
Marc, August Macke, Ame-
deo Modigliani; na litera-
tura, temos Georg Buch-
ner, Frank Wedekind, Au-
gust Strindberg; no teatro, 
Bertolt Brecht e no cine-
ma, Fritz Lang. Esses são 
apenas alguns nomes fa-
mosos desse período. 

O termo expressionismo 
tem sentido histórico ao 
designar uma tendência da 
arte europeia moderna 
enraizada em solo alemão, 
entre 1905 e 1914. A no-
ção, empregada pela pri-
meira vez em 1911 na re-
vista Der Sturm  (A Tem-
pestade), o mais importan-
te órgão do movimento, 
marca oposição ao movi-
mento denominado im-
pressionismo francês. Ao 
contrário da ideia de regis-
tro da natureza por meio 
de sensações visuais imedi-
atas, o expressionismo uti-
liza a expressão que se pro-
jeta do artista para a reali-
dade, distante das paisa-
gens luminosas de Claude 
Monet (1840-1926) ou de 
uma concepção de arte 

ligada à mente, e 
não apenas ao 
olhar, como quer 
Paul Cézanne 
(1839-1906).  

Para os expressionistas, 
arte liga-se à ação, muitas 
vezes violenta, através da 
qual a imagem é criada, 
com o auxílio de cores for-
tes e de formas distorci-
das. 

O caráter de crítica social 
da arte; as figuras defor-
madas, cores contrastan-
tes e pinceladas vigorosas 
que rejeitam todo tipo de 
comedimento; a retomada 
das artes gráficas, especi-
almente da xilogravura e o 
interesse pela arte primiti-
va. Essa poética encontra 
sua tradução em motivos 
retirados do cotidiano, nos 
quais se observam o acen-
to dramático e algumas 
obsessões temáticas, co-
mo por exemplo, o sexo e 
a morte. 

Saiba mais em: http://www.itaucultural.org.br/  

O Grito– Edvard Munch– 1893 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.itaucultural.org.br/
http://www.itaucultural.org.br/
http://www.itaucultural.org.br/
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Incrível!!! Existem quatro versões do quadro “O Grito”, pintados entre 1893 e 1910. A ter-
ceira versão foi arrematada em um leilão por uma bagatela de U$ 120 milhões de dólares 
ou, mais ou menos, R$ 290 milhões de reais. Uau... E você sabia que o primeiro dono dessa 
versão era bisavô de um brasileiro? E que esse bisneto está com uma ação na justiça para 
receber parte do dinheiro da venda do quadro? O mundo das artes é cheio de surpresas!!! 

Para matar a curiosidade sobre essa história acesse a página: http://revistaepoca.globo.com/
cultura/noticia/2012/09/bisneto-do-primeiro-dono-da-versao-de-o-grito-de-edvard-munch-

brasileiro-quer-resgatar-historia-da-familia.html  

http://revistaepoca.globo.com/cultura/noticia/2012/09/bisneto-do-primeiro-dono-da-versao-de-o-grito-de-edvard-munch-brasileiro-quer-resgatar-historia-da-familia.html
http://revistaepoca.globo.com/cultura/noticia/2012/09/bisneto-do-primeiro-dono-da-versao-de-o-grito-de-edvard-munch-brasileiro-quer-resgatar-historia-da-familia.html
http://revistaepoca.globo.com/cultura/noticia/2012/09/bisneto-do-primeiro-dono-da-versao-de-o-grito-de-edvard-munch-brasileiro-quer-resgatar-historia-da-familia.html
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1- Quais são os sentimentos que um artista expressionista pode utilizar 
para compor uma obra? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

Atividade 

XII 

2- O Expressionismo se opôs a outro movimento. Qual foi e por quê? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

3- Quais são as características de uma obra expressionista? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 

Já que você está por dentro do Movimento 
Expressionista, responda às questões a seguir: 
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Duchamp foi o responsável pelo con-
ceito de ready made, que é o trans-

porte de um elemento da vida cotidia-
na, a princípio não reconhecido como 

artístico, para o campo das artes. A 
princípio como uma brincadeira entre 

seus amigos, entre os quais Francis 
Picabia e Henri-Pierre Roché, Du-

champ passou a incorporar material 
de uso comum nas suas esculturas. 

Em vez de trabalhá-los artisticamente, 
ele simplesmente os considerava 

prontos e os exibia como obras de 
arte.  

Enquanto os Expressionistas, em uma 
época,  procuravam mostrar os senti-
mentos humanos de forma plástica, 
alguns outros artistas, de uma época 
próxima tentaram protestar contra o 
sistema social do seu tempo, decretan-
do a “morte” da Arte. Eram os Dadaís-
tas. 

O movimento Dada, ao contrário de 
outras correntes artísticas, apresenta-
se como um movimento de crítica cul-
tural mais ampla, que interpela não 
somente as artes, mas modelos cultu-
rais passados e presentes. Trata-se de 
um movimento radical de contestação 
de valores que utiliza variados canais 
de expressão: revista, manifesto, expo-
sição e outros. As manifestações dos 
grupos dada são intencionalmente de-
sordenadas e pautadas pelo desejo do 
choque e do escândalo, procedimentos 
típicos das vanguardas de modo geral. 
A criação do Cabaré Voltaire, 1916, em 
Zurique, inaugura oficialmente o dada-
ísmo. Fundado pelos escritores ale-
mães H. Ball e R. Ruelsenbeck e pelo 
pintor e escultor alsaciano Hans Arp, o 
clube literário - ao mesmo tempo gale-
ria de exposições e sala de teatro - pro-
move encontros dedicados à música, 
dança, poesia, artes russa e francesa. O 
termo dada é encontrado por acaso 
numa consulta a um dicionário francês. 
"Cavalo de brinquedo", sentido original 
da palavra, não guarda relação direta, 
nem necessária, com bandeiras ou pro-
gramas, daí o seu valor: sinaliza uma 
escolha aleatória (princípio central da 
criação para os dadaístas), contrarian-
do qualquer sentido de eleição racio-
nal. "O termo nada significa", afirma o 
poeta romeno Tristan Tzara, integrante 
do primeiro grupo. 

Vários estilos artísticos surgiram du-
rante a história da humanidade. Al-
guns se esbarravam em certas épo-
cas, convivendo juntos por um tem-
po até que um se destacava mais 
que o outro. Artistas passeavam em 
vários estilos até se identificar mais 
com um ou outro. A Arte é bem de-
mocrática, não acha? 

A Fonte– Mictório masculino ex-
posto em uma galeria de arte– 

Marcel Duchamp 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ready_made
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Picabia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Picabia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri-Pierre_Roch%C3%A9&action=edit&redlink=1
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Emanuel Rudzitsky, mais conhecido 
como Man Ray, nasceu na Filadélfia, 
em 27 de agosto de 1890, e faleceu 
em Paris a 18 de novembro de 1976, 
de problemas pulmonares. 
Foi  fotógrafo, pintor e anarquista. 

Foi um dos nomes mais importantes 
do movimento Dada da década de 
1920, responsável por inovações ar-
tísticas na fotografia. Muda-se na 
infância para Nova Iorque. Estudante 
de arquitetura, engenharia e ar-
tes plásticas, iniciando-se na pintura 
ainda jovem. 

Em 1915, conhece  o pintor Marcel 
Duchamp, com quem funda o gru-
po Dada nova-iorquino. Foi um dos 
responsáveis pelo surgimento do 
movimento surrealista. Trabalha co-
mo fotógrafo para financiar a pintura 
e, com a nova atividade, desenvolve 
a sua arte, a raiografia, ou fotogra-
ma, criando imagens abstratas 
(obtidas sem o auxílio da câmara) 
com a exposição à luz de objetos pre-
viamente dispersos sobre o papel 
fotográfico. 

Como cineasta, produz filmes surrea-
listas, como o polêmico L'Étoile de 
Mer (1928), com o auxílio de uma 
técnica chamada solarização, pela 
qual inverte parcialmente os tons da 
fotografia. Muda-se para 
a Califórnia, em 1940, para explorar 
as possibilidades expressivas da foto-
grafia e dá aulas sobre o tema. Seis 
anos depois, retorna à França. 
Em 1963, publica a autobiografia Au-
to-Retrato. 

 

 

"Em lugar de pintar pesso-
as, comecei a fotografá-las, 
e desisti de pintar retratos,  
ou melhor, se pintava um 
retrato, não me interessava 
em ficar parecido.  
Finalmente conclui que não 
havia comparação entre as 
duas coisas, fotografia e 
pintura. 

Pinto o que não pode ser 
fotografado, algo surgido da 
imaginação, ou um sonho, 
ou um impulso do subconsci-
ente. 
Fotografo as coisas que não 
quero pintar, coisas que já 
existem.", disse Man Ray. 

Biografia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filad%C3%A9lfia
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http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
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Man Ray e algumas de suas obras. 



33 

Leonardo da Vinci (1452-1519) foi um pintor italiano. "Mona Lisa" foi a obra que 
o notabilizou. Foi também escultor, arquiteto, matemático, urbanista, físico, as-
trônomo, engenheiro, químico, naturalista, geólogo, cartógrafo, estrategista, cri-
ador de engenhos bélicos, dono de restaurante e mestre de cerimônias. Foi um 
dos maiores nomes do Renascimento. Sua obra, de uma grande diversificação, é 
toda marcada pela genialidade. Sua figura humana aproximou-se como nenhuma 
outra daquele imaginário Homem Universal, o ideal da época renascentista. Em-
bora genial em diversos campos, foi na pintura que se notabilizou com verdadei-
ras, mas poucas, obras-primas, como o retrato de "Mona Lisa", a "Última Ceia", 
"Anunciação" e a "Virgem dos Rochedos". 
De tempos em tempos, Leonardo dedicava-se à escultura, mas, embora fizesse 
muitos esboços, poucas foram as obras que chegou a completar. "Se não tivesse 
sido tão volúvel e inconstante, teria feito um grande proveito na erudição e nas 
letras". A frase é de Giorgio Vasari, pintor e o maior historiador da arte do Renas-
cimento e refere-se a Leonardo da Vinci. 
Leonardo da Vinci nasceu no dia 15 de abril, em Vinci, pequena aldeia Toscana 
perto de Florença, na Itália. Já crescido adotou o nome de sua cidade, pois era 
filho bastardo de um nobre italiano e não podia ter o sobrenome do pai. Apesar 
disso seu pai nunca o abandonou e foi ele quem apresentou Leonardo ao mundo 
das artes, após perceber sua aptidão. Por volta de 1466, torna-se aprendiz do 
pintor e escultor florentino Andrea del Verrocchio. Com 25 anos de idade, já tra-
balhava para Lourenço de Medici, o famoso mecenas que governava Florença. Já 
conhecido passou a trabalhar para outras figuras importantes. Era protegido de 
Lodovico Sforza, duque de Milão. Entre 1482 e 1499, vive em Milão, onde pinta o 
afresco "A Última Ceia", para o Mosteiro de Santa Maria dell Grazie. 
Até o Renascimento, ninguém pensava em urbanismo. As cidades não passavam 
de amontoados de casas. No projeto urbanístico que fez para a cidade de Milão 
baniu muros, traçou canais e um sistema de abastecimento de água e esgoto. As 
casas eram amplas e ventiladas e havia praças e jardins. Nesse período, estuda 
perspectiva, óptica, proporções e anatomia. Foi descoberto dissecando cadáve-
res, o que era considerado grave crime. Graças às suas dissecações fez descober-
tas importantes que registrou em inúmeros desenhos e no Tratado de Anatomia 
que escreveu. 
De volta a Florença, pinta a tela "Mona Lisa" (1503-1506), sua obra mais famosa. 
Nunca entregou o quadro à pessoa que o encomendou, levando-a consigo, por 
trinta anos, a todos os lugares em que viveu. Vive em Roma, entre 1513 e 1517, 
onde se envolve em intrigas do Vaticano e decide se juntar à Corte do rei francês 
Francisco I. Nos estudos científicos, antecipa muitas descobertas modernas, co-
mo o helicóptero e o paraquedas. Em Trattato della Pittura, Leonardo defende a 
supremacia da pintura sobre todas as outras artes, por ser a única indispensável 
à exploração científica da natureza. 
Leonardo da Vinci passou seus últimos dias na França e ali morreu, no dia 2 de 
maio de 1519, em Clos Lucé. Foi enterrado na Capela de Saint-Hubert, no Castelo 
de Amboise. 

Biografia 



34 

Mona Lisa (1503-1506) 
Leonardo Da Vinci 
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Última Ceia (1495-1497) 
Leonardo Da Vinci 

Auto retrato de Da Vinci e sua obra prima Mona Lisa 

Detalhe do retrato dos 
dois– Reparem a seme-

lhança de traços fisionômi-
cos. Algo muito discutido 
por estudiosos até hoje 

Vários são os enigmas 
que envolvem a vida 

de Leonardo e a Mona 
Lisa. Até hoje estudio-

sos pesquisam esse 
artista e suas obras. 

Leonardo tam-
bém fez experi-

mentos foto-
gráficos já no 

século XV. 
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Faça uma experiência foto-
gráfica. Utilize um celular 
com câmera e pense, além 
da composição, na luz. Lem-
bre-se, a luz é a matéria pri-
ma do fotógrafo.  
Faça uma fotografia de um 
vaso com flores ou uma me-
sa com fruteiras, garrafas ou 
talheres. Objetos inanimados 
dispostos em harmonia. 
Esse tipo de assunto se cha-
ma natureza morta, na pin-
tura, e still-life na fotografia. 

Man Ray e Leonardo Da Vinci 
tiveram uma coisa em comum: 
os dois foram pintores e fotógra-
fos. Ainda que a fotografia não 
tivesse sido inventada no tempo 
de Leonardo, ele fez várias expe-
riências com a câmara obscura e 
com químicas fotossensíveis.  E 
os dois eram irreverentes.  

Atividade 

XIII 

Passe para o computador e imprima em 
um tamanho adequado para colar no es-
paço a seguir. Use o computador e a im-
pressora da escola se tiver dificuldades de 
fazê-lo em casa. 
Analise sua fotografia e compare-a com 
obras pictóricas e fotográficas de artistas 
famosos. O que você sentiu ao produzir a 
imagem e ao vê-la na câmera e depois de 
impressa? Certamente foram sensações 
diferentes. Escreva como foi todo esse 
processo. Anote em folha à parte e depois 
escreva um resuminho aqui. Se preferir, 
cole suas anotações também!!! 

 

 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 
 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 
 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 
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Falamos até agora sobre pintores, fotógra-
fos, escultores, cantores... Mas existe cantor 
que é pintor ou escultor que é poeta ou um 
escritor que é desenhista. Michelângelo foi 
um pintor, arquiteto e poeta no século XV e 
seu contemporâneo Leonardo Da Vinci foi 
tudo isso e mais um pouco. Pois é, muitos 
artistas que se destacaram em áreas especí-
ficas também atuaram ou atuam, ainda, em 
outras áreas da Arte. Um contemporâneo 
nosso, muito conhecido e reconhecido no 
meio artístico mundial é assim: Arnaldo An-
tunes, ex-integrante da banda de rock Titãs. 
A banda ainda faz muito sucesso sem Arnal-
do. E ele? Também! Vamos ver algumas fa-
cetas artísticas desse artista multimídia!!! 

Sobre Arnaldo Antu-

nes 

http://

www.arnaldoantunes.

com.br  

Performance, pintura, ilustra-
ção de capa de livro, música, 
poesia, instalação... E muito 
mais, por Arnaldo Antunes!!! 

http://www.arnaldoantunes.com.br/
http://www.arnaldoantunes.com.br/
http://www.arnaldoantunes.com.br/
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Atividade 

XIV 

Inspire-se em Arnaldo 
Antunes e sua obra com 
palavras. Pense em uma 
palavra, frase ou mesmo 
poesia ou ainda crie da 
sua imaginação e escreva-
a de uma forma estilizada. 
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Outro artista multimídia é o Vik Muniz. 
Ele faz pinturas e esculturas e utiliza a 
fotografia como suporte para perpetuar 
sua arte. Sim, a arte que Vik faz é cha-
mada de efêmera ou arte passageira, 
pois ele utiliza materiais orgânicos e 
sucatas, em uma espécie de montagem 
solta, que não poderia ser transportada 
para outro lugar para ser exposta. Por 
isso a fotografia tem um papel funda-
mental para esse tipo de arte. 

Mais sobre Vik Muniz 

http://vikmuniz.net/pt/ 

 

Sobre Arte Efêmera 

http://

www.itaucultural.org.b

r/efemera/

abertura.html  

Vik Muniz e algumas 
de suas obras. 

Obras feitas de suca-
tas e até diamantes.  

http://vikmuniz.net/pt/
http://www.itaucultural.org.br/efemera/abertura.html
http://www.itaucultural.org.br/efemera/abertura.html
http://www.itaucultural.org.br/efemera/abertura.html
http://www.itaucultural.org.br/efemera/abertura.html
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Agora que você já sabe um pouco mais sobre artista multi-
mídia e arte efêmera, a proposta de atividade é a seguinte: 
Vamos pegar como referência Vincent Van Gogh, pintor im-
pressionista que tem uma obra muito bonita chamada Gi-
rassóis. Portanto o tema do trabalho são flores. Com esse 
tema na cabeça, pense em uma linguagem artística para 
representá-lo. Faça o trabalho utilizando a Arte Efêmera. 
Pode ser performance, escultura, pintura, instalação, etc, 
etc... Pesquise na internet ou em livros para essa atividade e 
para as atividades a seguir também e depois de feito o tra-
balho, fotografe e cole aqui. Mais uma vez utilize celular 
com câmera ou câmera fotográfica mesmo, e depois impri-
ma em casa ou na escola. Vamos lá? Boa viagem!!! 

Atividade 

XV 

 

 

Coloque o título da 
sua obra. 

Girassóis– Vincent Van Gogh 

Performance é uma palavra para 
designar apresentações de dan-
ça, canto, teatro, mágica, mími-
ca, malabarismo, referindo-se ao 
seu executante como performer. 
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1- Defina, em poucas palavras, o que é Arte Efêmera? 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

Atividade 

XVI 

2- Escreva, a partir de sua pesquisa,  alguns tipos de Arte Efême-
ra que podemos encontrar por aí? 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

3- Cite algumas possibilidades que Arnaldo Antunes utiliza para 
fazer arte. 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

Esse tipo de arte, a Arte Efême-
ra, é uma possibilidade de 
transpor o convencional e apli-
car conceitos diversos para um 
tema comum, buscando intera-
tividade entre a obra e o cont-
emplador/espectador.  
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As performances são apresen-
tadas em espaços variados, 
como galerias de arte, espaços 
abertos, teatros e até em mu-
seus. Aliás, você sabe o que é 
um museu? Em princípio, po-
demos pensar que museu é 
um lugar para guardar e expor 
coisas velhas, não é?  Mas essa 
afirmação é errônea, primeiro, 
não seria coisa velha, e sim 
antiga e, segundo, um museu 
também apresenta atualida-
des, como o MAM– Museu de 
Arte Moderna– no Rio de Ja-
neiro e o MAC- Museu de Arte 
Contemporânea- localizado 
em nossa cidade, Niterói. Pois 
é, lá no MAC temos obras, ex-
posições,  performances e ati-
vidades  de artistas contempo-
râneos. Você já foi ? 

Pesquise e escreva nesse espaço uma curiosidade sobre o 
MAC: 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 

Pesquise mais sobre o MAC 
http://www.macniteroi.com.br/  

Atividade 

XVII 

http://www.macniteroi.com.br/
http://www.macniteroi.com.br/
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Os museus são lugares maravilhosos para se 
visitar. Além do acervo permanente, de vez 
em quando passam por ali exposições de 
artistas diversos. São muitas as possibilida-
des também de oficinas e atividades interati-
vas sobre as exposições visitantes. Além dos 
museus, existem os centros culturais como o 
CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil.  

Tarsila do Amaral foi uma das artistas expos-
tas no CCBB há um tempo atrás. Grande ar-
tista e grandes obras. 

Sobre o CCBB: 
 

http://
www.bb.com.br  

Sobre Tarsila do Ama-
ral: 

http://
www.tarsiladoamaral.

com.br/  

Tarsila do Amaral foi u-
ma pintora e desenhista 
brasileira e uma das figu-
ras centrais da pintura 
brasileira e da primeira 
fase do movimento mo-
dernista brasileiro, ao 
lado de Anita Malfatti.  

 

Antropofagia 

Abaporu 

À esquerda e aci-
ma duas obras 
famosas de Tarsi-
la e, ao lado a 
própria. Linda, 
não é? 

http://www.bb.com.br/
http://www.bb.com.br/
http://www.tarsiladoamaral.com.br/
http://www.tarsiladoamaral.com.br/
http://www.tarsiladoamaral.com.br/
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Nessa atividade, inspire-se 
na obra de Tarsila e crie 
uma paisagem utilizando o 
traço característico da artis-
ta. Utilize a página a seguir. 
Use o espaço como preferir, 
na vertical ou na horizontal. 
Crie e abuse das cores. 

Atividade 

XVIII 



45 
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Falamos sobre diversos estilos 
artísticos, movimentos de ar-
te e artistas. Todos são figura-
tivos, ou seja, apresentam 
suas obras como figuras, for-
mas reconhecidas por nós 
onde podemos dar um nome 
lógico correspondente. Mas e 
os artistas que produzem arte 
abstrata? Vamos ver? 

Arte Abstrata significa a abs-
tração dos significados dos 

elementos, das formas. Pince-

ladas de tinta sem formas defi-
nidas (no Abstracionismo In-

formal) e uso das cores como 

fonte de informação. Existem 
o Abstracionismo Informal, 

com formas soltas, sem signi-

ficado figurativo, que tem co-

mo pioneiro Vassily Kan-

dinsky,  e o Abstracionismo 

Formal, feito com figuras geo-
métricas. Kassimir Malevich 

foi o grande expoente seguido 

por Piet Mondrian, que desen-

volveu o Neoplasticismo com 
quadrados, retângulos e linhas, 

utilizando somente as cores 

primárias azul, vermelha e 
amarela e as cores neutras, 

branca e preta. 

Mais sobre Arte Abstrata: 

 

http://

www.itaucultural.org.br  

 

https://pt.wikipedia.org/

wiki/Arte_abstrata  

Mais sobre Mondrian e Kandinsky: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Piet_Mondrian  

http://pt.wikipedia.org/
wiki/Wassily_Kandinsky  

http://www.itaucultural.org.br/
http://www.itaucultural.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_abstrata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_abstrata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky
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1- Crie uma compo-
sição abstrata infor-
mal. Use e abuse 
das cores: Atividade 

XIX 

2- Crie uma composição abs-
trata formal. Use régua e 
somente as cores primárias 
e as neutras branca e preta. 
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2- Cite a característica principal do Abs-
tracionismo informal. 
 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 

 

Atividade 

XX 

3- Qual o nome que o Abstracionismo de 
Mondrian recebeu e qual sua característi-
ca principal? 
 

_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

4- O que significa Arte Abstrata? 
 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

1- Qual a diferença entre a Arte Abstrata e a Arte 
Figurativa? Escreva com suas próprias palavras. 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

Discuta com seus ami-

gos da escola e com o 

professor sobre o as-

sunto antes de formar 
sua opinião. 
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Ansel Adams 

“Não fazemos uma fotografia 
apenas com a câmera; ao ato 
de fotografar trazemos todos 

os livros que lemos, 
 os filmes que vimos,  

as músicas que ouvimos,  
as pessoas que amamos.” 
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Ufa!!! Parabéns!!!Chegamos ao final de nosso módulo de estudo. De posse de tantas informações, 
conceitos  e imagens, discuta o assunto com seus colegas e professores, mesmo de outras matérias. 
Colha depoimentos. Não se esqueça de seus familiares, como, irmãos, pai, mãe, tia, avó... todo 
mundo sempre tem uma opinião diferente. Junte tudo isso, reflita e escreva, com suas próprias pa-
lavras, a sua opinião sobre as perguntas que estão lá na capa. Essa página e a próxima são dedica-
das à sua opinião. Ela é muito importante. Um abraço!!! 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Abstracionismo– Movimento artístico que tem como principal característica o desprezo às for-
mas figurativas. O artista abstracionista se expressa através de cores, traços, formas indefinidas 
e geométricas. 
 
Acadêmico– Estilo artístico próprio dos artistas que estudaram nas Academias de Belas-Artes 
no Brasil e no exterior. 
 
Acervo– Nome dado a coleções de peças de propriedade de um museu. 
 
Antropofagia– Movimento que sugere ao artista “engolir” e “devorar” valores e influências eu-
ropeias para valorizar as características do povo brasileiro, criando uma cultura (artística e lite-
rária) própria.  
 
Artes plásticas– Artes relacionadas ao trabalho com formas: desenho, pintura, escultura, arqui-
tetura, colagem, etc. 
 
Colagem– Técnica que consiste em colar figuras ou materiais variados, como tecidos, sucata, 
grãos sobre uma base (papel, papelão, madeira, etc.). 
 
Contrastante– Oposto ou muito diferente. 
 
Cores primárias– Amarelo, vermelho e azul, que, misturadas, dão origem às cores secundárias. 
 
Design-Nome dado a desenhos que servem de projetos para a confecção de objetos variados. 
 
Ditadura- Poder ou autoridade absoluta.  
 
Experiência– Todo conhecimento obtido por meio dos sentidos, através da prática. 
 
Expressionismo– Movimento artístico que valoriza os sentimentos do artista diante da realida-
de. 
 
Figurativa– Arte que representa imagens reconhecíveis do mundo que nos cerca. Essas imagens 
podem ser exatas ou distorcidas. 
 
Folclore– Conjunto de costumes próprios de cada povo (vestimenta, hábito alimentar, dança, 
música, lenda, etc. 
 
Fotografia– Apreensão de uma imagem através de um suporte sensível a luz. 
 
Fovismo ou Fauvismo– Estilo artístico que tem com objetivo principal a valorização do colorido. 
 
Geométrico– Padrão formado por figuras regulares. 
 
Horizontal– Linha que percorre uma página de um lado para o outro. Posição de um determina-
do objeto em relação à linha do horizonte. 
 

Glossário 
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Impressionismo-  estilo de arte que marca o início da Arte Moderna. O impressionismo quer ser 
instantâneo, retratar o presente, é a impressão que o artista tem num determinado momento. 
Seus pintores executavam suas obras diretamente ao ar livre. Os impressionistas foram critica-
dos por serem suas obras bastante luminosas e coloridas, contrariando a sombria arte dos aca-
dêmicos.  
 
Lenda– História sobre o passado. 
 
Mito– Ação constante e individualizada de seres e até mesmo de coisas, que se dão nos céus e 
na terra. O mito apresenta um personagem e pode ser relatado a partir de duas indagações: o 
que é e o que faz? 
 
Modernismo– Conjunto de movimentos artísticos que ocorreram a partir do final do século XIX 
e que romperam com as regras impostas pelo estilo acadêmico. 
 

Moldura– Peça destinada a ser colocada ao redor de quadros dando-lhes acabamento. A mol-
dura em geral é feita em madeira e pode ter colorido e enfeites variados. 
 

Museu– Local destinado à exposição e conservação de objetos de valor artístico, histórico e 
científico. Os museus também podem promover cursos e atividades variadas para enriqueci-
mento cultural. 
 
Paisagem– Um cenário– como uma paisagem de campo, com árvores, rios ou uma paisagem 
urbana, com prédios, carros. 
 
Perspectiva– Sistema de desenhar que permite representar formas tridimensionais sobre uma 
superfície bidimensional. 
 
Pontilhismo– Forma de pintar por meio de pontos. 
 
Pintura rupestre– Nome dado às pinturas feitas nas paredes das cavernas ou fora delas. 
 
Representação– Consciência de um determinado conteúdo ou objeto mental, próprio do pen-
samento. Concepção que se forma na mente, de um objeto qualquer ou de um acontecimento 
anteriormente percebido. 
 
Restauração- Reparo, conserto de qualquer coisa desgastada pelo uso . 
 
Surrealismo– Movimento artístico que propõem o desprezo ao pensamento lógico e o substitui 
pela interpretação do inconsciente associado aos sonhos. 
 
Tema– O assunto para alguma coisa. Como uma ideia para um filme, por exemplo. 

Glossário 
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Avaliação 

Questão 1 
Leonardo Da Vinci foi um gênio do período renascentista (séc. XV/ XVI). Marque a alternativa  
que mais expressa as verdadeiras funções desempenhadas por Leonardo: 
 
a) Pintor, escultor, arquiteto, matemático, urbanista, físico, astrônomo, engenheiro, químico, 
naturalista, geólogo, cartógrafo, estrategista, criador de engenhos bélicos, dono de restaurante 
e mestre de cerimônias.  
 
b) Pintor, escultor, arquiteto, matemático, urbanista, físico, astrônomo, engenheiro, químico, 
naturalista, geólogo, cartógrafo, estrategista, criador de engenhos bélicos, restaurador e mestre 
de cerimônias.  
 
c) Pintor, escultor, arquiteto, matemático, urbanista, físico, astrônomo, engenheiro, químico, 
naturalista, geólogo, coreógrafo, estrategista, criador de engenhos bélicos, dono de restaurante 
e mestre de cerimônias.  
 
d) Pintor, escultor, arquiteto, matemático, urbanista, físico, astrônomo, engenheiro, químico, 
naturalista, geólogo, cartógrafo, estrategista, criador de engenhos bélicos, dono de restaurante 
e mestre de obras. 
 
Questão 2 
Leonardo Da Vinci criou algumas obras primas na pintura. Você lembra os nomes delas? 
 
Analise as possibilidades abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta. 
 
I- Mona Lisa- Última Ceia 
II- Mona Lisa– Santa Ceia 
III- Anunciação- Virgem dos Rochedos 
IV– Lá Pietá– Anunciação 
V– Mona Lisa– A Criação do Homem 
 
a)     somente II e III estão corretos. 
b)     somente I e IV estão corretos. 
c)     somente I e III estão corretos. 
d)     somente III e V estão corretos. 
 
Questão 3 
Arte Abstrata significa a abstração dos significados dos elementos, das formas. Existem dois 

movimentos abstracionistas, o formal e o in formal. Escreva AI nas alternativas que apresen-

tam somente características do Abstracionismo Informal e AF nas alternativas que apresen-

tem somente características do Abstracionismo Formal. 

 

(     ) Quadrados e retângulos. 
(     ) Formas soltas sem significado figurativo.  
(     ) Somente cores azul, vermelho e amarelo e as cores neutras preta e branca. 
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Questão 4 
Marque X nas alternativas que definem o que é Literatura de Cordel e algumas de suas carac-
terísticas. 
 
(     ) A denominação cordel, oriunda de Portugal, refere-se ao fato de serem os folhetos, em 
geral, guardados pendurados em barbantes ou cordéis. 
 
(     ) O Folheto tem a sua função de crônica-jornal popular, transmitindo imediatamente os fa-
tos relevantes acontecidos na região, no país e no mundo. 
 
(     ) Expressão usada para nomear a poesia popular difundida em folhetos ou folhetos de feira, 
como são chamados pelo povo que os produz e consome.  
 
(     ) O Cordelista canta as prosas como um rap canta seus versos. Os assuntos são tão variados 
quanto polêmicos.  
 
Questão 5 
O Expressionismo foi um movimento que procurava dar expressão plástica aos sentimentos 

humanos. Alguns artistas destacaram-se em diversas áreas da Arte. Analise as possibilidades 

abaixo e associe a segunda coluna de acordo com a primeira, assinalando a alternativa com a 

sequência correta. 

( 1 ) Edvard Munch                                                       (     ) Teatro  
 
( 2 ) Fritz Lang                                                                (     ) Pintura  
 
( 3 ) Bertolt Brecht                                                        (     ) Cinema  
 
( 4 ) August Strindberg                                                 (     ) Literatura  
 
1) 3-2-4-1 
2) 2-3-1-4 
3) 3-1-2-4 
4) 3-2-1-4 
 
Questão 6 
Leonardo Da Vinci era italiano e viveu na Itália por muitos anos. Em determinada  época, Leo-
nardo decide juntar –se à Corte do rei francês Francisco I, onde faleceu alguns anos depois. 
Qual o motivo de sua ida para a França? Assinale um X na alternativa correta. 
 
(     ) Ele não entrega o quadro Mona Lisa ao seu comprador. 
 
(     ) Ele se envolve em intrigas do Vaticano.  
 
(     ) Foi descoberto dissecando cadáveres.  
 
(     ) Leonardo queria conhecer a França. 
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Questão 7 
O museu é um lugar que se guarda e se expõe objetos históricos e de arte. Mas ele tem tam-
bém uma outra função que é a de ministrar palestras, oficinas, encontros culturais, etc. Temos 
dois Museus famosos, um em Niterói e um no Rio de Janeiro, que apresentam Arte Moderna e 
Contemporânea em suas exposições e atividades. Marque um X na alternativa que indica es-
ses dois Museus. 
 
(     ) MAC e MASP. 
 
(     ) MAC e MAM. 
 
(     ) MASP e MAM. 
 
(     ) MAC e MOMA. 
 
Questão 8 
A história da fotografia pode ser contada a partir das experiências executadas por químicos e 
alquimistas, desde a mais remota antiguidade, e esses pesquisadores utilizavam um aparato 
para a produção de imagens pela passagem da luz através de um pequeno orifício. Qual o 
nome desse aparato? Coloque V para a (s) alternativa (s) correta (s) e F para a (s) alternativa 
(s) falsa (s). 
 
(     ) Câmera fotográfica. 
 
(     ) Câmera obstruída. 
 
(     ) Câmara esculpida. 
 
(     ) Câmara obscura. 
 
Questão 9 
Marcel Duchamp foi um artista responsável pelo conceito de ready made. O que esse termo 
quer dizer mesmo? Pinte o balão com a alternativa correta. 

 

Questão 10 
Pinte a seta que tem os nomes de duas polêmicas obras da grande pintora Tarsila do Amaral: 
 
 

É o transporte de um elemento da 
vida cotidiana, a princípio  reco-
nhecido como não artístico, para o 
campo das artes.  

É o transporte de um elemento do 

campo das artes, a princípio não 

reconhecido como artístico, para a 
vida cotidiana. 

É o transporte de um elemento da 
vida cotidiana, a princípio não 
reconhecido como artístico, para o 
campo das artes.  

Abaporu e 
antropofagia 

Abraporu e 
antropologia 

A
baporu e 

antropologia Al
ba

po
ru

 e
 

an
tr

op
of

ag
ia
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Questão 11 
 Sabendo que D. Pedro II incentivou a difusão da fotografia no Brasil, no século XIX, responda 
às questões a seguir: 
 
a) Como D.Pedro II incentivou a profissão de fotógrafo, aqui no Brasil? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
b)  O que se encontrou nos arquivos da Biblioteca Nacional no início da década de 1990 e que 
se referia a D. Pedro II? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
c)  Quando D. Pedro II se interessou pela fotografia? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 12 
 Como foi feita a primeira fotografia do mundo? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 13 
Cite uma das características principais do estilo Impressionista. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 14 
Cite um ponto em comum da Fotografia e do movimento Impressionista e também um ponto 
incomum. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Questão 15 
Como podemos descrever o movimento Cubista? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 16 
Por que a MPB (Música Popular Brasileira) foi tão censurada pelos militares no período da Dita-
dura? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 17 
Quem foi Caetano Veloso e o que aconteceu com ele no período da Ditadura Militar? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 18 
Qual projeto de arte foi patrocinado pela Empresa Petrobrás no início dos anos 2000? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 19 
O movimento Expressionista destacou-se em variadas linguagens artísticas. Quais foram? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 20 
Qual o significado do termo Dada, do movimento Dadaísta? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


