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BEM VINDO! 
 

Caro estudante, 

 

    Vamos voltar aos estudos? 

 

      Começar uma nova etapa da vida, sempre nos proporciona conhecer outras pessoas, lugares, 

histórias e nos oferece a chance de ir além de onde estamos. 

 

     Você vai aprender coisas importantes e com certeza terá condições de conhecer e desenvolver com 

maior consciência as características em relação ao conhecimento, aprendizagem e sua formação. 

 

      Contamos com seu empenho e participação para que você tenha sucesso. 
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APRESENTAÇÃO 

 
     Sabemos quanto é difícil para os jovens, adultos e idosos se dedicarem de forma presencial aos 

estudos no espaço escolar atualmente, principalmente quando há a necessidade de trabalhar, ou porque 

parou de estudar há algum tempo, ou por tantos outros porquês. 

 

     A responsabilidade de estar diariamente em uma escola é, muitas vezes, um obstáculo para a 

retomada dos estudos. 

 

      Nesse contexto a EJA II Semipresencial se apresenta como uma alternativa para garantir o direito à 

educação aos que não conseguem frequentar regularmente a escola, tendo, assim, a opção de realizar 

um curso com presença flexível que tem um olhar sobre as experiências de vida, aprendizagem ao 

longo da vida e formação. 

 

      Para apoiar os estudantes, como você ao longo de seu percurso escolar foi organizado material 

específico para os essa modalidade de ensino. 

 

     Os Cadernos de Estudos apresentam textos que abordam e discutem os conteúdos propostos para 

cada área do conhecimento e atividades para você por em pratica o seu conhecimento. 

 

      Nesses Cadernos, você ainda terá espaço para registrar suas dúvidas, para que possa discuti-las 

com o professor sempre que for a escola. 

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação de São João de Meriti, apresenta os Cadernos 

do Estudo da Educação de Jovens e Adultos II Semipresencial. 

 

     Esperamos que você conclua o Ensino Fundamental e, continue estudando e buscando 

conhecimentos para seu desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

Afinal, o conhecimento é o bem mais valioso que adquirimos na vida. 

 

Bons estudos! 

 

Secretaria Municipal de Educação 
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UNIDADE  1 
 

RENASCIMENTO CULTURAL 
 

 

    O Renascimento, ou Renascença, é o nome de um período de muitas realizações 

culturais na Europa, entre 1300 e 1650. 

 

     Ao contrário do que se acreditava na Idade Média, que Deus era a razão de todas as 

coisas, os renascentistas confiavam na capacidade humana de criar, construir e fazer 

suas próprias escolhas. 

 

     Durante o Renascimento, houve muito progresso nas artes, nas leis e nas ciências. 

Estas ideias surgem em Florença, cidade italiana, e depois se espalhou por toda a 

Europa. 

 

     O nome Renascimento surge porque os renascentistas se interessaram em trazer 

novamente a arte e a cultura greco-romana, que tinham sido banidas e esquecidas 

.  

    Além de reviver a antiga cultura greco-romana, ocorreram nesse período muitos 

progressos e incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, que 

superaram a herança clássica. O ideal do humanismo foi, sem dúvida, o mote desse 

progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. Trata-se de uma volta 

deliberada, que propunha a ressurreição consciente (do renascimento) do passado, 

considerado agora como fonte de inspiração e modelo de civilização. Num sentido 

amplo, esse ideal pode ser entendido como a valorização do homem (Humanismo) e da 

natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a 

cultura da Idade Média. 

 

 Características gerais: 

 

 Racionalidade; 

 Dignidade do Ser Humano; 

 Rigor Científico; 

 Ideal Humanista; 

 Reutilização das artes greco-romana. 

 

     A expansão marítima com a exploração de novos continentes e a pesquisa científica 

proclamavam a confiança no homem e, ao mesmo tempo, a Reforma Protestante 

diminuía o domínio da Igreja. O resultado foi que o estudo de Deus como Ser Supremo 

foi substituído pelo estudo do ser humano, inclusive com o estudo da anatomia. Desde 

retratos detalhistas, como a intensidade emocional e a iluminação surreal, a arte foi o 

meio de explorar todas as facetas da vida na terra. 
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 ARQUITETURA NO RENASCIMENTO 

 

     Na renascença italiana formada nos mesmos princípios da geometria harmoniosa em 

que se baseavam a pintura e a escultura, a arquitetura recuperou o esplendor da Roma 

Antiga. 

    Os arquitetos renascentistas mais notáveis foram Leon Battista Alberti, Filippo 

Brunelleschi, Donato Bramante, Andrea Palladio e Michelangelo Buonarotti. 

     Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço pelo edifício baseia-se em 

relações matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador possa compreender a 

lei que o organiza de qualquer ponto em que se coloque. 

 

      “Já não é o edifício que possui o homem, mas este que, aprendendo a lei simples do 

espaço, possui o segredo do edifício”. (Bruno Zevi, Saber Ver a Arquitetura). 
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 As principais características da arquitetura renascentista são: 

 

 Ordens Arquitetônicas; 

 Arcos de Volta-Perfeita; 

 Simplicidade na construção; 

 A escultura e a pintura se desprendem da arquitetura e passam a ser autônomas; 

 Construções: palácios, igrejas, vilas (casa de descanso fora da cidade), fortalezas 

(funções militares) e planejamento urbanístico. 
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 PINTURA NO RENASCIMENTO 

 
 

     Talvez nenhuma época artística tenha sido igualmente rica e tão talentosa com 

grandes pintores como o Renascimento. 

     Piero dela Francesca, Fra Angelico, Botticelli, Mantegna, Leonardo da Vinci, 

Michelangelo, Antononello da Messina, isto para citar só alguns. E depois, Masaccio, 

Perugino, o supremo Rafael, os Bellini, Giorgione, Ticiano, Paolo Uccello, Lucas 

Signorelli, os dois Lippi, Ghirlandaio, Carpaccio, Cosmè Tura. Qualquer um deles 

bastaria para nobilizar um período e uma nação. Mas, todos eles viveram no mesmo 

país e na mesma época, ou quase. 

 

 As principais características da pintura são: 

 

 Perspectiva: arte de figura, no desenho ou pintura, as diversas distâncias e 

proporções que têm entre si os objetos vistos à distância, segundo os princípios da 

matemática e da geometria; 

 Uso do claro-escuro: pintar algumas áreas iluminadas e outras na sombra, esse 

jogo de contrastes reforça a sugestão de volume dos corpos; 

 Realismo: o artista do Renascimento não vê mais o homem como simples 

observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais 

grandiosa do próprio Deus. E o mundo é pensado como uma realidade a ser 

compreendida cientificamente, e não apenas admirada; 

 Inicia-se o uso da tela e da tinta à óleo; 

 Tanto a pintura como a escultura que antes apareciam quase que exclusivamente 

como detalhes de obras arquitetônicas, tornam-se manifestações independentes; 

 Surgimento de artistas com um estilo pessoal, diferente dos demais, já que o 

período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo. 
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 Principais Artistas e Obras 

 
    Toda arte renascentista esteve centrada na figura do homem (antropocentrismo). 

Foram diversos os campos de atuação dos artistas, os quais deram destaque às mais 

variadas categorias das artes: pintura, escultura, arquitetura, literatura, dentre outras. 

Segue abaixo alguns dos principais artistas e suas obras: 

 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 

 

     Considerado um dos maiores gênios da 

história da humanidade, Leonardo da 

Vinci foi pintor, escultor, engenheiro, 

cientista, escritor e inventor italiano. 

Nascido no vilarejo italiano de Anchiano, 

Leonardo foi uma das figuras mais 

importantes do Renascimento, de forma que 

contribuiu para a produção intelectual e 

artística da época. De suas obras destacam-se: 

“A Última Ceia” (Santa 

Ceia) e “A Gioconda” 

(ou Mona Lisa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi o artista que mais perto chegou do ideal “homem 

da Renascença”, que significa um indivíduo de talentos 

múltiplos, que irradiava saber. Tinha múltiplos 

talentos, deixou cadernos e mais cadernos com suas 

pesquisas e estudos. Possuía grande curiosidade e 

vontade de voar como os pássaros. Essa busca 

constante por entender todo o “mecanismo” que o 

cercava, não deixou grande quantidade de obras na 

pintura, mas é incontestável a sua genialidade. 

Dominou com sabedoria o jogo expressivo de luz e 

https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-leonardo-da-vinci/
https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-leonardo-da-vinci/
https://www.todamateria.com.br/a-ultima-ceia-de-leonardo-da-vinci/
https://www.todamateria.com.br/mona-lisa/
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sombra, gerador de uma atmosfera que parte da realidade, estimulando a imaginação do 

observador. Foi possuidor de um espírito versátil que o tornou capaz de pesquisar e 

realizar trabalhos em diversos campos do conhecimento humano. 

 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

 
    Pintor, escultor e arquiteto italiano, Michelangelo nasceu na cidade de Caprese, 

região da Toscana. 

     Foi um dos maiores representantes da arte renascentista e, sem dúvida, sua maior 

obra foi a pintura da abóboda da "Capela Sistina", na Catedral de São Pedro, em Roma. 

O artista passou quatro anos (1508-1512) pintando o local, que agrupa cerca de 300 

figuras, das quais se destaca: “O Juízo Final”. Na escultura, suas obras mais 

representativas foram: “Pietà” e a “Escultura de Davi”. 

 
 

https://www.todamateria.com.br/michelangelo/
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    Foi o maior contribuinte para elevar o status da atividade do artista. Acreditando que 

a criatividade era uma inspiração divina, quebrou todas as normas. Os admiradores se 

referiam a ele como o “Divino Michelangelo”, mas o preço da glória foi a solidão. Entre 

1508 e 1512 trabalhou na pintura do teto da Capela Sistina, no Vaticano. Para essa 

capela, concebeu e realizou grande número de cenas do Antigo Testamento. Dentre 

tantas que expressam a genialidade do artista, uma particularmente representativa é a 

“Criação do Homem” e o afresco “O Juízo Final”, que foi concluído 29 anos depois da 

pintura do teto, e essa pintura impressiona pela atmosfera sinistra. 

 

 
Sandro Botticelli (1445-1510) foi um dos mais importantes artistas do Renascimento 

Cultural Italiano. Desde jovem, dedicou-se à pintura mostrando grande talento para as 

artes. Em suas obras seguiu temáticas religiosas e mitológicas. Resgatou, de forma 

brilhante, vários aspectos culturais e artísticos das civilizações grega e romana. Chegou 

também a fazer retratos de pessoas famosas da época, como príncipes, integrantes da 

burguesia e nobres.  

      As pinturas de Botticelli são marcadas por um forte realismo, movimentos suaves e 

cores vivas. Para ele, a beleza estava associada ao ideal cristão. Por isso, as figuras 

humanas de seus quadros são belas porque manifestam a graça divina, e, ao mesmo 

tempo, melancólicas porque supõem que perderam esse dom de Deus. Uma de suas 

obras mais conhecidas, até os dias de hoje é “O Nascimento de Vênus”, que o pintor fez 

no ano de 1485. Nesta linda obra, observamos a valorização das forças da natureza, o 

realismo e o resgate da mitologia. 

 

    Pintor e desenhista nascido em Florença, Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, 

mais conhecido por seu nome artístico, Sandro Boticcelli, foi um dos pintores mais 

proeminentes da Itália renascentista. 

Em suas obras, abordou temas religiosos e mitológicos, donde se destacam: “A 

Primavera” e “O Nascimento de Vênus”. 

 

https://www.todamateria.com.br/sandro-botticelli/
https://www.todamateria.com.br/o-nascimento-de-venus/
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Rafael Sanzio (1483-1520) 

 

     Ao lado de Leonardo da Vinci e Michelangelo, Rafael formou a tríade mais 

importante dos grandes mestres da arte italiana da Renascença. 

Pintor italiano nascido na cidade de Urbino, inovou as técnicas de pintura, ao utilizar 

contrastes de luzes e sombras. 

     Ficou conhecido por suas diversas “Madonas” (mãe de Jesus), das quais se destaca: 

“Madona e o Menino Entronados com Santos” (1505). 

 
  

     Foi, dentre as maiores figuras da escola da Alta Renascença (Leonardo, 

Michelangelo e Rafael) eleito o mais popular. Enquanto os outros dois eram 

reverenciados, Rafael era adorado. Um contemporâneo dos três, chamado Vasari, que 

escreveu a primeira história da arte, afirmou que Rafael era “tão amável e bondoso que 

até os animais o amavam”. O pai de Rafael, um pintor menor, ensinou ao precoce filho 

os rudimentos da pintura. Aos 17 anos de idade, Rafael era considerado um mestre 

independente.  

     Aos 26 anos, chamado a Roma pelo Papa para decorar os aposentos do Vaticano, ele 

pintou os afrescos, com ajuda de 50 discípulos, no mesmo ano que Michelangelo 

terminou o teto da Capela Sistina. “Tudo que ele sabe, aprendeu comigo” disse 

Michelangelo. De Leonardo, ele assimilou a composição piramidal e aprendeu a 

modelar rostos em luz e sombra (chiaroscuro). De Michelangelo, Rafael adotou as 

figuras dinâmicas, de corpo inteiro e a pose de “contraposto”. Foi o grande pintor das 

Madonas. Morreu com 37 anos e toda a corte “mergulhou em luto” segundo Vasari. 
 

 
 

https://www.todamateria.com.br/rafael-sanzio/
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     A  TÉCNICA DA PERSPECTIVA 

 
 

"A Escola de Atenas", afresco (pintura sobre parede) de Rafael (Raffaelo Sanzio). 

Roma, Stanza della Segnatura, Palácio do Vaticano. Data: 1511. A base do afresco é de 

aproximadamente 7,7 metros. 

 

    Nessa obra famosa, pintada por Rafael (1483/1520) em uma sala do Palácio do 

Vaticano por encomenda do Papa Júlio II, diversos filósofos gregos e não-gregos de 

diferentes épocas, além de vários cientistas, estão entretidos em animada conversação. 

Rafael representou, de forma idealizada e do ponto de vista renascentista, as mais 

importantes figuras da filosofia e da ciência do Mundo Greco-Romano. 
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     Antes do século 14 poucas ou nenhumas tentativas foram feitas para descrever 

realisticamente o mundo tridimensional na arte da maneira em que estamos 

acostumados a vê-lo. 

 

A ARTE ANTES DA PERSPECTIVA 

    A arte dos períodos bizantino, 

medieval e gótico foi rica e bonita. 

Mas na representação das imagens 

não se notava nenhum esforço para 

criar a ilusão de profundidade e 

espaço. 

    Os mestres italianos Giotto (c. 

1267-1337) e Duccio (c. 1255-1260 – 

C 1318-1319) começaram a explorar a 

ideia de profundidade e de volume em 

sua arte. 

    Em certa forma poderíamos lhes 

dar o credito de terem introduzido 

uma forma primitiva de perspectiva. 

Isto foi mediante a utilização de 

sombra com grande efeito para criar 

uma ilusão de profundidade. Mas 

ainda estavam longe de ser o tipo de perspectiva que estamos acostumados a ver na arte 

de hoje. 

    Exemplo disto podemos observar na pintura “O Chamamento dos Apóstolos” de 

c.1308-1311 por Duccio di Buoninsegna. 

 

A PRIMEIRA PERSPECTIVA 

 

    A primeira imagem conhecida 

por fazer uso da perspectiva linear 

foi criada pelo arquiteto florentino 

Fillipo Brunelleshi (1377-1446). 

    Este quadro que foi pintado em 

1415, descreve o Batistério de 

Florença a partir do portão da 

frente da catedral inacabada. 

     O sistema de perspectiva linear 

projecta a ilusão de profundidade 

em um plano bidimensional pelo 

uso de “pontos de fuga” para a 

qual todas as linhas convergem ao 

nível dos olhos, no horizonte. 

      Logo após a pintura de 

Brunelleshi, o conceito pegou e 

muitos artistas italianos começaram a usar a perspectiva linear em suas pinturas. 

Masaccio (1401 – 1428) foi o primeiro grande pintor e artista do período renascentista 

que demonstrou controlo total das novas regras de perspectiva. As figuras em suas 
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pinturas têm volume e os edifícios e paisagens realistas recuam na distância, como pode 

ser observado na sua pintura “The Tribute Money” c.1426-27 Fresco, na capela 

Brancacci em Florença. 

     Masaccio é visto a partir desse momento como o iniciador do novo estilo do 

Realismo florentino. 

 

PERSPECTIVA NO RENASCIMENTO 

 

     Até o final do século XV, os artistas já estavam no comando total da perspectiva na 

arte e foram capazes de criar em suas obras um mundo belo e realista. 

     Os grandes pintores da época utilizavam então o sistema criado pela primeira vez por 

Brunelleschi para conseguir este efeito maravilhoso. 

     Subjacente a estas mudanças no método artístico e no uso de perspectiva, estava um 

renovado desejo de retratar a beleza da natureza. Artistas e obras de Leonardo, 

Michelangelo, Rafael, Botticelli, Donatello e Ticiano representaram esta época e foram 

seguidos e imitados também por outros artistas. 

      Os desenvolvimentos não se limitaram a Itália. Na Holanda, uma cultura artística 

particularmente vibrante foi desenvolvida com o trabalho de Hugo van der Goes e Jan 

van Eyck tendo especial influência sobre o desenvolvimento da pintura na Itália e 

particularmente estilística em termos de naturalismo na representação. 

 

PERSPECTIVA NA ARTE. CONSOLIDAÇÃO DA TÉCNICA. 

 

    Durante os próximos cinco 

séculos, o sistema de perspectiva 

de Brunelleschi foi usada para criar 

a ilusão de profundidade no plano 

de imagem e foi utilizada como a 

base da grande arte da cultura 

ocidental. 

     Os pintores barrocos (cerca de 

1600-1750), nomeadamente 

Caravaggio, Annibale Carracci, 

Gian Lorenzo Bernini, Rubens, 

Rembrandt, Velázquez e Vermeer 

usaram este sistema hoje em dia 

estabelecido, em milhares de 

abordagens variadas, assim como 

os pintores neoclássico (1750-

1850). 

     O uso da perspectiva na arte de 

retratar a realidade continuou 

através das obras dos 

impressionistas como Renoir, 

Monet e Pissarro, e foi mesmo usado nas obras do Pós-impressionimo por artistas como 

Vincent Van Gogh, Gauguin e Seurat. 

Para exemplificar esta época temos uma pintura de Diego Velázquez conhecido como 

“Las Meninas” de 1656–57. Oleo sobre tela com 318 x 276 cm. 
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NA PRÁTICA 
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                 TESTE SUAS HABILIDADES 

                 

Abaixo você deve colorir as ilustrações feitas em perspectiva.
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MAS NÃO  PARA POR AÍ!!!  

 

 

Donatello (1368-1466) Além da tríade dos principais representantes da 

Renascença, Donatello foi um importante escultor italiano do período, nascido em 

Florença. Introduziu novas técnicas artística ao utilizar diferentes materiais para compor 

suas esculturas, tal qual, mármore, bronze e madeira. 

    Seus trabalhos mais representativos são: a escultura de “São Marcos”, em Florença, e 

“Gattamelata”, na cidade de Pádua. 

    
 

 

ESSE DONATELLO  
 
 
                                                    NÃO ESSE!   
 

Ticiano Vecellio (c.1473-90-1576), como seus contemporâneos venezianos, dominou o 

mundo da pintura durante sessenta anos, usava cores fortes como principal meio 

expressivo. Primeiro pintava a tela de vermelho, para dar calor ao quadro, depois 

pintava o fundo e as figuras em matizes vividos e acentuava as tonalidades usando trinta 

a quarenta camadas vidradas. Esse trabalhoso método possibilitava uma pintura 

convincente de qualquer textura, do metal polido ao brilho da seda, de cabelos louro-

dourados à pele cálida. Sua produção inclui cenas religiosas carregadas de emoção, 

episódios mitológicos pulsantes de sensualidade e expressivos retratos, não raro tendo 

ao fundo paisagens banhadas e luz.  

https://www.todamateria.com.br/donatello/
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Piero Della Francesca (c.1415-1492), pintor, matemático e teórico da arte. Apenas no 

século 20 a pureza austera de suas formas e o completo domínio da luz e da cor 

passaram a ser devidamente apreciados. A demora para que ele subisse à galeria dos 

grandes artistas reflete a relativa obscuridade de sua carreira.  

    Passou grande parte da vida na pequena Borgo San Sepolcro, cidade toscana, e na 

vizinha Arezzo. E, apesar de ter transitado por eminentes cortes renascentistas, nunca 

gozou do mesmo prestígio artístico de seus ilustres contemporâneos. Hoje, no entanto, 

os afrescos de Arezzo são reconhecidos como um dos grandes tesouros da arte. 

 
 

A PINTURA NOS PAÍSES DO NORTE DA EUROPA 

 

 
     A marca registrada dos artistas do norte da Europa era o incrível talento para retratar 

a natureza realisticamente, nos mínimos detalhes. 

 

 Artistas dos Países Baixos 

 

    Com formação de 

miniaturista e 

iluminador de 

manuscritos, Jan Van 

Eyck (1390-1441) 

pintou detalhes 

microscópicos em cores 

vivas. Um dos 

primeiros mestres da 

nova arte de pintar 

retratos, Van Eyck 

https://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/piero-della-francesca/attachment/m_pierodellafrancescaressurreicaocristo/
https://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/piero-della-francesca/attachment/m_pierodellafrancescaduquesurbino/
https://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/piero-della-francesca/attachment/m_pierodellafrancescaprovacruz/
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chegou a pintar detalhes ínfimos como pontinhos de barba no queixo da figura. Seu “ 

Homem com Turbante Vermelho”, que talvez seja um autorretrato, foi a primeira 

pintura a mostrar o modelo olhando o espectador. Num dos mais celebres quadros da 

Renascença do Norte, “Casamento dos Arnolfini”, Van Eyck captou com exatidão a 

aparência e a textura das superfícies e produziu efeitos de luz direta e difusa ao mesmo 

tempo. 

 

 
 

Hieronymus Bosch (1450-1516) foi eleito pelos surrealistas do século XX o seu santo 

padroeiro, o que não é difícil de entender, visto que a sua pintura moralista sugere 

criativas formas de tortura aplicadas como punição aos pecadores. Imagens grotescas – 

monstros híbridos, meio humanos, meio animais – habitam suas entranhas nas 

perturbadoras paisagens. Sua pintura parece mostrar que a humanidade, seduzida e 

corrompida pelo mal, deveria sofrer consequências catastróficas. 
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       Considerada a pintura mais complexa, intensa e misteriosa do artista holandês, O 

Jardim das Delícias Terrenas apresenta várias telas dentro de uma mesma tela contendo 

micro-retratos fantásticos. 

 

      Os três painéis carregam elementos irracionais - enigmas excêntricos - e o tema 

central da pintura é a criação do mundo, com destaque para o paraíso e para o inferno. 

Na parcela da obra a esquerda vemos um campo paradisíaco, bíblico, onde os corpos 

encontram prazer e descanso. Existem três personagens principais (Adão, Eva e Deus) 

em meio a um gramado verde bucólico cercado de animais. 

 

    A tela do meio, por sua vez, apresenta o encontro do bem com o mal. A imagem está 

superpopulada e possui alusão a elementos simbólicos como a maçã, emblema da 

tentação de Adão e Eva no paraíso. Já há, nessa parcela da imagem, uma menção à 

vaidade representada pelo pavão. Os seres humanos e animais são ilustrados em 

posições invertidas demonstrando a desordem do mundo. 

 

    A pintura situada à direita representa o inferno e possui inúmeras referências à 

música. Na imagem, visivelmente sombria e noturna, vemos uma série de seres sendo 

torturados e devorados por criaturas estranhas. Há fogo, pessoas em sofrimento, vômito, 

cenas de pesadelo. As ilustrações de Bosch seriam oriundas dos sonhos? 

 

Da Alemanha, temos: 

 

Albrecht Dürer (1471-1528), primeiro artista nórdico de espírito renascentista, 

combinou o talento detalhista do Norte com as conquistas da Renascença italiana. 

Chamado de “Leonardo do Norte” pela diversidade de interesses, Dürer era fascinado 

pela natureza e se aprofundou em estudos de botânica. Publicou tratados de perspectivas 

e proporções ideais. Além disso, assumiu a posição de artista como cavalheiro e erudito, 



24 
 

elevando o status da profissão, até então comparável a mero artesão, a uma importância 

digna de um príncipe. 

 

      Foi o primeiro a se deixar cativar pela própria imagem, deixando uma série de 

autorretratos (o primeiro, pintado aos 13 anos de idade). Em seu autorretrato, de 1500, 

pintou-se numa pose semelhante à de Cristo, indicando a exaltação do status do artista, 

para não mencionar a alta conta em que se tinha.  

 

      A sua maior reputação como artista Renascentista do Norte, se deve aos trabalhos 

gráficos de Dürer. Antes dele, as gravuras eram estudos primitivos em contraste preto e 

branco. Como gravador, usava o adensamento das linhas para expressar diferenças de 

textura e tons, tão sutis quanto na pintura à óleo. Dürer foi o primeiro a usar a gravura 

como forma de arte maior. 

    

 Gravura: arte em metal 

    A gravura é a representação da imagem em 

alguma superfície, produzida a partir de uma 

matriz artesanal. Existem vários tipos de gravura, 

dentre elas, as mais utilizadas pelos artistas são: a 

gravura em metal, a litografia, o linóleo, a 

serigrafia e a pioneira xilografia, que surgiu entre 

o final do século XIV e começo do século XV. 

 

     A xilografia foi perdendo seu destaque devido a 

sua falha em subscrever detalhes, o que abriu 

espaço para a técnica mais aperfeiçoada da 

gravura em metal, que trazia com ela maior 

detalhamento e traços mais finos para as gravuras. 

Como o nome já diz, é o processo de gravura feito 

numa matriz de metal, como cobre, alumínio, aço, 

ferro, etc.  

 

     O que lembra nossas primeiras fotografias feitas em chapas de metal. A gravura em 

metal é uma das mais antigas técnicas de gravura, existem obras nesta técnica datadas 

de 1500, produzidas por vários gênios da Renascença, como o alemão Albrecht Dürer. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
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 ESCULTURA 

 
      

    Ao contrário, por exemplo, da arte grega, o Renascimento já não sentiu a necessidade 

de elaborar para a escultura uma série de regras comparáveis às da arquitetura. O que 

não quer dizer que faltassem, na escultura renascentista, formas e tendências 

características. 

 

     Simplesmente, a passagem da arte do período anterior é menos brusca, é mais uma 

questão de gosto do que de teoria. Acima de tudo, o reconhecimento de uma escultura 

renascentista é feito procurando os motivos de fundo em que ela se inspira. 

 

Os principais motivos são: 

 

 Acentuado naturalismo, ou seja, a procura de verossimilhança; 

 Um forte interesse pelo homem, pela forma de seu corpo, da sua expressão; 

 Gosto marcado não só pelo conhecimento e técnica, como pela ostentação de 

conhecimento; 

 Aspiração pela monumentalidade; 

 Esquemas compositivos, quer dizer formas globais, geometricamente simples. 

 A escultura, assim como a pintura, já não fazia parte do projeto arquitetônico como 

ornamentação do edifício. Conquistaram autonomia e brilhavam pela sua própria 

expressão. 

 A extrema importância que o Humanismo dava ao homem traduz-se em imagens em 

que o próprio homem é representado com a maior “verdade” possível. Tal conceito 

surge como continuação do interesse pela natureza. E, tal como na realidade 

predominam as linhas curvas e sinuosas. 

 

O maior de todos os escultores renascentista foi Michelangelo Buonarroti usando 

esquemas geométricos para suas esculturas: Pietá, na Basílica de São Pedro; Davi, na 

Academia de Belas Artes de Florença; Pietá de Rondanini, no Castelo Sforza em Milão. 
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Simetria e Assimetria 
  

 

     Os objetos, os animais, os vegetais, os minerais e as 

pessoas que estão à nossa volta podem ser classificados 

quanto à forma em: simétrico e assimétrico. 

     Segundo alguns pesquisadores, a simetria é considerada 

um dos fatores que geram grande beleza. Em uma das 

pesquisas feitas por eles, várias fotos de pessoas diferentes 

foram apresentadas a um grupo de participantes selecionados 

para a experiência. Eles deveriam atribuir uma nota de 0 a 10 

a cada rosto, conforme o grau de beleza.      Posteriormente, 

as fotos foram agrupadas pela pontuação e submetidas 

à  medição de sua simetria. 

     Essa medição demonstrou que, quanto maior o valor 

atribuído ao rosto maior também será o grau de simetria. 

     Com esse resultado, concluíram que a simetria é um dos 

elementos responsáveis pelo padrão de beleza. 

     Simetria é o arranjo ou a composição de um todo dividido 

em duas ou mais partes, que apresentam correspondência na forma e no tamanho, a 

partir do eixo. 

 

 
  

     O eixo de simetria é uma linha (imaginária) que divide as formas em metades iguais. 

Na simetria real ou bilateral as duas metades são exatamente iguais. 

Na simetria radial todas as retas passam por um centro ou se irradiam do cento para for, 

por exemplo: as rodas de bicicleta e a estrela-do-mar. 

 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-cpYX3QCw4fc/Tyf8Uu6mwVI/AAAAAAAAAcU/qM_WRxIg2SY/s1600/simetria+.3.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-lRmHERwv8vw/Tyf8DKdOWTI/AAAAAAAAAcM/Ul8IcLZj3Q0/s1600/simetria+4.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-nVzhsQntico/Tyf9P0sdQAI/AAAAAAAAAcc/glWmpkaq3Uk/s1600/eixo+sim%C3%A9trico.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pSQPESoOy1E/Tyf9kQW9MpI/AAAAAAAAAck/lFoiXQdPC5Y/s1600/estrela-do-mar-01.jpg
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 Nos assimétrico os lados não possuem eixo central, portanto um lado não é igual ao 

outro. 

 
 

 
ASSIMETRIA FACIAL. 

 

VOCÊ SABE O QUE É? 

 

     Nosso corpo e face possui uma assimetria (diferença) entre o lado direito e esquerdo. 

Todos nós temos um lado predominante. Essas diferenças e combinações podem trazer 

uma beleza única dando harmonia para o seu rosto. 

"As sobrancelhas sempre serão diferentes, uma nunca será exatamente igual a outra, 

visto que um lado do nosso corpo não é igual ao outro e temos alguns vícios de 

expressão." 

 

    Na realização do design nós tentamos sempre deixá-las mais simétricas possíveis e 

com um design bem parecido, porém devemos sempre respeitar a estrutura original dos 

pelos. 

 

    A simetria não dá, só por si, beleza a um objeto – o design simétrico pode ser 

monótono ou previsível. No entanto, conjuntamente com a cor, texturas, proporções, 

entre outros fatores, a simetria tem um papel importante no apelo estético de um objeto. 

Por outro lado, em determinadas situações, a assimetria deliberada é também utilizada 

com o objetivo de criar surpresa e emoção. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-BtFhYSA-gUQ/Tyf92jkaqSI/AAAAAAAAAcs/J95t8wPBVWQ/s1600/simetria.jpg
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Complete as formas seguindo o padrão como indicado. 
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CURIOSIDADES CURIOSAMENTE CURIOSAS 

 

As 4 Tartarugas Ninjas te ensinam tudo sobre os principais pintores renascentistas. Duvida? 

 

     1. LEONARDO 
     É a Tartaruga de faixa azul, o líder do grupo. Leonardo 
da Vinci serviu de inspiração para essa personagem. Foi 

um homem bastante dedicado à pintura, escultura, 
arquitetura, astronomia, música e várias outras áreas 

de conhecimento. Devemos destacar nas obras de 
Leonardo da Vinci a centralidade do homem como objeto 
principal de seu trabalho: o Antropocentrismo. Suas 
principais obras são: “Mona Lisa” e a “Última Ceia”. 
 

2. DONATELLO 
    Na ficção ele usa uma faixa roxa e é considerado pelos outros membros ninjas como o mais inteligente. 
Donato di Niccoló, conhecido como Donatello foi um artista renascentista muito ligado a produção de 

esculturas, sendo muito importante também por seu estudo da proporção da anatomia humana. Sua principal 

obra foi a escultura de “Judith e Holofernes”. 

3. RAFAEL 

    Usando uma faixa vermelha, esse é o mais irritado, mas 
também o mais fiel aos seus irmãos ninjas. Seu nome é 
baseado no artista Rafael Sanzio, importante pintor italiano 
que conseguiu desenvolver técnicas de sombreamento 
destacando as expressões humanas, sendo bastante 

influenciado pelo Humanismo. Ficou conhecido por pintar as 

Madonas (nome em italiano para Maria, mãe de Jesus). 
 

4. MICHELANGELO 

    O mais descontraído e mais divertido de todo o grupo, usa uma faixa laranja. É uma referência ao artista 
italiano Michelangelo Buonarroti, que se utilizou bastante das características naturalistas e humanistas nas 
suas produções artísticas. Vale lembrar que sua principal obra foi o “Genesis”, pintura no teto da Capela 
Sistina que representava a figura humana como perfeita alcançando o Criador. Outra de suas muitas obras foi 

a “Pietà”, escultura em que Maria segura seu filho Jesus após a crucificação. 
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TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1  Termo comumente aplicado a civilização que se desenvolveu entre 1300 a 1650 

            

2 – Cultura revivida neste período 

            

3- Característica do renascimento que se opunha a fé 

            

4- Técnica muito utilizada na pintura e no desenho que seguia princípios da matemática 

e da geometria 

           

5 – Técnica de pintura que consistia em pintar algumas áreas iluminadas e outras na 

sombra. 

     ---       

6 – Substância que adicionada ao pigmento dá a tinta uma consistência macia, secando 

muito lentamente, o que possibilitou um grande avanço na pintura 

    

7 – Artista renascentista que pintou as obras “O NASCIMENTO DE VÊNUS” e “A 

PRIMAVERA” 

          

8- Artista que criou a técnica do sfumatto 

                 

9 – Retrato mais famoso do mundo 

        

10 – Escultor, pintor e arquiteto, foi responsável pela pintura do teto da capela Sistina 

            

11 – Escultura feita por esse artista que representava a cena em que Maria recebia Jesus 

morto nos seus braços 

     

12 – Foi considerado o grande pintor de “Madonas”. Obras destacadas: A Escola de 

Atenas e Madona da Manhã 

      

.13 – A queda do Império Romano do Oriente marcou o fim da Idade Média e o início 

da Idade 

       

14 – País que foi considerado o berço do Renascimento 

      

15 – Qualidade presente principalmente na arquitetura renascentista em que, traçado um 

eixo imaginário, objeto possui os mesmos elementos dos dois lados. 

        

16 – No Renascimento, tanto a pintura quanto a escultura se tornam independentes da 

           

17 – Os artistas renascentistas formavam suas composições baseando-se em formas 

geométricas, principalmente no 
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18 – O retângulo áureo foi muito usado no Renascimento. Esse retângulo tem origem na 

cultura 

     

19 – Termo empregado para designar ricos e poderosos comerciantes, nobres e 

religiosos que financiavam e investiam na produção de artes como maneira de obter 

reconhecimento e prestígio. 

       

20 – O homem no centro das atenções 
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UNIDADE 2 
 

A ARTE BARROCA 
 

 

    A Arte Barroca é conhecida pelos detalhes, requinte e elegância exagerados. 

Desenvolveu-se no século XVII em uma época bastante significativa para a civilização 

no Ocidente, pois nesse momento ocorriam grandes transformações que revolucionaram 

a sociedade vigente. 

 

    Surgiu primeiramente na Itália e logo espalhou-se para os outros países europeus. 

Mais tarde, desenvolveu-se também no Brasil e no restante do continente americano 

com a vinda dos colonizadores portugueses e espanhóis. 

Portanto, é um movimento que está fortemente relacionado com as circunstâncias 

históricas em que se insere. 

 

    Surge no contexto da Contrarreforma e também no cenário colonialista, com as 

muitas riquezas das realezas em novos territórios. Suas obras incluem, sobretudo, temas 

religiosos. 
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 A PINTURA BARROCA 

 

     Na pintura Barroca, os pintores também alcançaram resultados fantásticos com 

efeitos do uso de luz. Não existindo padrão de beleza a ser seguido, a pintura barroca 

abriu um leque bastante extenso.  

     Os pintores da época tinham aprendido muito com os antigos mestres, a tal ponto de 

poderem desenvolver ideia ou tema com extrema perfeição. Deixando de lado o padrão 

adotado para pintar o corpo humano como fizeram os pintores clássicos, retrataram o 

homem carregado de “humanidade”, corpos cansados e peles flácidas ou enrugadas que 

expressavam o sofrimento e purificação humana exigido pela igreja. 

 

 Características da Pintura Barroca: 

 

 Grande realismo e interesse pelo movimento e emoção. 

 Sombras projetadas. 

 Perspectiva é apenas sugerida. 

 Composição em diagonal. 

 Acentuado contrastes de claro-escuro. 

 Os temas mitológicos e religiosos são amplamente explorados. 

 

ARTISTAS BARROCOS:  

        

     Caravaggio (1573-1610), Michelangelo Merisi (apelidado Caravaggio), por ter 

nascido em Caravaggio, Itália. Identificado como um artista barroco, estilo do qual ele é 

o primeiro grande representante. Iniciou sua carreira como assistente de 

pintor.Caravaggio foi um artista de personalidade forte. O que melhor caracteriza a sua 

pintura é o modo revolucionário como ele usa a luz. Ela não aparece como reflexo da 

luz solar, mas é criada intencionalmente pelo artista, para dirigir a atenção do 

observador. 
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 Caravaggio, A Ceia em Emaús, 1600-01.  

 

    A Ceia em Emaús, causou grande polêmica na época com a igreja, apresentando um 

Cristo surpreendentemente “antiespiritual”, um jovem de rosto carnudo e mordaz, sem 

barba e sem dramaticidade. A fisionomia despretensiosa possibilita que o drama seja 

inerente ao episódio. Contrariando o que a igreja esperava: um cristo com a 

fisionomia cansada, desleixada, enfim, que causasse comoção e uma forma de chamar a 

atenção do expectador. 

 

      O quadro relativo ao episódio bíblico de Emaús reflete o momento em que Jesus 

abençoa a refeição, e se revela, de forma sobrenatural, aos seus interlocutores e 

provocando neles reações que vão desde o espanto (o da direita, de braços abertos), o 

choque (o da esquerda, que faz menção de se erguer), e o magnetismo que atrai toda a 

atenção (o que está em pé). Observe a cesta de frutas na beirada da mesa, quase caindo. 

     Tudo isso mostra características do Barroco: gestos violentos, contrastes de luz e 

sombra. 

 

  Tintoretto (1515-1549), Jacopo Comin (conhecido como Tintoretto). Tintoretto 

nasceu na cidade deVeneza (Itália) ainda jovem, ganha o apelido Tintoretto, pequeno 

tintureiro, uma alusão ao ofício do pai, especialista em tintura de seda. A produção 

artística de Tintoretto foi muito grande. Pintou temas religiosos, mitológicos e retratos, 

sempre com duas características bem marcantes: os corpos das figuras são mais 

expressivos do que os seus rostos e a luz e a cor têm grande intensidade. Cristo em Casa 

de Marta e Maria.  

Cristo em Casa de Marta e Maria. 1578, de Tintoretto.Dim. 170 X 145 cm. Óleo sobre 

tela. Pinacoteca , Munique. 

    Cristo em Casa de Marta e Maria. Quando observamos essa tela, nosso olhar é 

dirigido por uma linha que parte da mulher aos pés de Cristo, passando pela mesa e 

alcançando as duas figuras ao fundo. 
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   Nessa composição em diagonal destaca-se a 

personagem em primeiro plano e, a seguir, 

aparecem Cristo e a segunda mulher, um 

pouco mais atrás. Essas três figuras refletem 

uma luz intensa, enquanto as que se 

encontram no segundo plano envolvem-se 

numa sombra e seus corpos recebem pouca 

luz.  

 

    Depois de apreender o conjunto da cena, os 

olhos do observador começam a deter-se nos 

detalhes das vestes e do cenário que compõe o 

ambiente da casa. Essa forma de organizar a 

composição era quase uma regra para 

Tintoretto, pois, para ele, um quadro devia ser 

visto inicialmente como um grande conjunto e 

só depois percebido nos detalhes que o artista 

procurou trabalhar. 

 

 

 

 

 

 ARQUITETURA BARROCA 

 

    A arquitetura Barroca parte dos princípios utilizados na arquitetura da Renascença, 

mas como resultado final elas divergem completamente. 

 

     O efeito proporcionado pela arquitetura barroca foi muito mais rebuscado, complexo 

e simbólico. Os elementos clássicos estão reunidos: colunas, frontões e cúpulas; porém 

o conjunto não segue a simplicidade harmônica e simétrica da arquitetura clássica. 

Existe uma imponência na sua estrutura e nos detalhes bastante decorados. 

 

     As colunas, por exemplo, são duplas ou espiraladas. Os interiores seguem os 

mesmos princípios. No caso das igrejas, todo o apelo sentimental da Arte Barroca foi 

intensamente decorado, pois os ambientes se propõem a mostrar o esplendor de Deus e 

o poder da Igreja Católica. Nos palácios o mesmo se repete: o barroco se adapta para 

glorificar o poder dos reis europeus que neste período começa a se fortificar. 

    A arquitetura se destacou principalmente nos palácios e nas igrejas. A igreja católica 

queria proclamar o triunfo de sua fé e, por isso, realizou obras que impressionam pelo 

seu esplendor. 

http://1.bp.blogspot.com/-FlSiR8HuCFg/T5qnGQLODtI/AAAAAAAABTc/fURb_B7Fx_k/s1600/Jacopo_Robusti_Tintoretto_TIR015.jpg
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Praça de São Pedro, Vaticano, Roma. 

     Obra em destaque: A Praça de São Pedro, no Vaticano, (1657-1666), exemplo mais 

significativo da arquitetura e do urbanismo do século XVII, na Itália. Trata-se de uma 

praça elíptica cercada por duas grandes colunatas cobertas. É uma obra de grande porte, 

pois a colunata circular tem 17 metros de largura, 23 metros de altura e é composto por 

284 colunas. Sobre essas colunas assenta-se uma imensa cornija sobre a qual estão 162 

estátuas de2,70 metros de altura. 

 

 

 A ESCULTURA NO PERÍDO BARROCO 

 

    A escultura levou ao máximo as produções do barroco. Um exemplo é a obra do 

escultor italiano Bernini, que fez esculturas retratando fielmente o homem em emoção e 

movimento. Predominam as linhas curvas, os drapeados das vestes e o uso do dourado.    

Os gestos e os rostos das personagens revelam emoções violentas e atingem uma 

dramaticidade desconhecida no Renascimento. 
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Escultura “Baldaquino da basílica de S.Pedro 1624-33.  Vaticano,Roma. Bernini.  

 

Principal Escultor: 

 

- Bernini – Algumas de suas obras serviam de elementos decorativos das igrejas, como, 

por exemplo, o Baldaquino e a Cadeira de São Pedro, ambos na Basílica de São Pedro, 

no 

Vaticano.                                                        

                       

 

 O êxtase de Santa Tereza. 1645-52, 

mármore. Bernini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
BARROCO NA ESPANHA 

 

 
    O Barroco espanhol destaca-se na arquitetura, principalmente nas portadas decoradas 

em relevo dos edifícios civis e religiosos. Na pintura apresenta características próprias 

como: o realismo e o domínio da técnica de pintar conservando influências do barroco 

italiano, principalmente no uso de luz e sombra. 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-cLxpCYRkksE/T6RP3IMCE5I/AAAAAAAABT0/qoQ81nSByC0/s1600/baldaquino.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-g383WBjM7jw/T6RQyNAHk4I/AAAAAAAABT8/u-5swLHPOdQ/s1600/O+%C3%8Axtase+de+Santa+Teresa,+Bernini,+1645-52,+Capela+Cornaro[8].jpg
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Principais Artistas do Barroco Espanhol: 

 

-    El Greco (1541-1614), nasceu em Creta. Suas obras têm como característica: a 

verticalidade das figuras. Essa peculiaridade pode ser observada nas obras: Espólio, A 

Ressurreição de Cristo, O Enterro do Conde de Orgaz. 

      O estilo dramático e expressivo de El Greco foi considerado estranho por seus 

contemporâneos, mas encontrou grande apreciação no século XX, sendo considerado 

um precursor do Expressionismo e do Cubismo, ao mesmo tempo em que sua 

personalidade. El Greco é considerado pelo modernos estudiosos como um artista tão 

individual que não o consideram como pertencente a nenhuma das escolas 

convencionais. É mais conhecido por suas figuras 

tortuosamente alongadas e uso frequente 

e pigmentação fantástica ou mesmo fantasmagórica, 

unindo tradições bizantinas com a pintura ocidental  

  Espólio, 1579, de El Greco. 

 

                                   

- Diego Velázquez (1599-1660) pintor espanhol, batizado de Diego Rodriguez da Silva 

y Velázquez, além de retratar as pessoas da corte espanhola do século XVII, procurou 

registrar em seus quadros também os tipos populares do seu país, documentando o dia-

a-dia do povo espanhol num dado momento da história.  

     Usava os princípios da pintura barroca, como os efeitos luminosos são usados – não 

através de contrastes ásperos, mas sim com uma continua e gradual mudança de 

intensidade nas várias zonas da tela – para fazer da composição um jogo de anotações 

coloristas simbólicas, e além de retratar as pessoas da corte espanhola do século XVII, 

suas obras tem como características: os rostos da nacionalidade espanhola, registro de 

tipos populares do seu país, documentando o dia-a-dia do povo espanhol num dado 

momento da história. Entre as obras que retratam a vida diária das pessoas simples 

estão: Velha Fritando Ovos, O Aguadeiro de Sevilha e As Meninas. Em ambos os 

quadros o artista usa tons escuros para o fundo, deixando expostos à luz os objetos 

cotidianos das pessoas que quer valorizar. Dentre os retratos de pessoas da corte estão: 

As Meninas e O Conde Duque de Olivares. 

Velha Fritando Ovos, 1618. Velazquez. National Gallery of Scotland. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Expressionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cubismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pigmenta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura_ocidental
http://1.bp.blogspot.com/-rLACeldxnb8/T6RTW2YOckI/AAAAAAAABUM/XwwM3_2WldA/s1600/aist+velazquez.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cg2xq2SPudA/T6RRUWfbuxI/AAAAAAAABUE/ItbCLnhH_6U/s1600/1A.jpg
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. 

Diego Velázquez, As Meninas,  

 

Andrea Pozzo (1642-1709) realizou grandes composições de perspectiva nas pinturas 

dos tetos das igrejas barrocas, causando a ilusão de que as paredes e colunas da igreja 

continuam no teto, e de que este se abre para o céu, de onde santos e anjos convidam os 

homens para a santidade.  Este mestre também adotou também, a composição 

centrifuga, ou 

seja, a 

aglomeração 

das figuras nos 

lados da 

pintura, 

deixando 

abrir-se ao 

centro uma 

larga zona do 

céu. Exemplo 

da sua pintura 

é o teto da 

igreja Santo 

Inácio, em 

Roma, 

conhecida 

como “A 

Glória de 

Santo Inácio. ” 

A Itália foi o 

centro 

irradiador do 

estilo barroco 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-u0sHui-oYrU/T6RTnOGRXKI/AAAAAAAABUU/XJa8k5Y4u6c/s1600/Velazquez-Meninas.jpg
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 Dentre os pintores mais representativos, de outros países da Europa, temos: 

 

Rubens (1577-1640) nascido em Flandres, atualmente Bégica, como Sir Peter Paul 

Rubens conhecido como “Príncipe dos pintores e pintor dos príncipes” teve uma vida 

sofisticada, que o levou às cortes da Europa como pintor e diplomata.  

 

      Um raro gênio criativo, tinha uma formação clássica e era sociável, bonito , 

vigoroso e viajado. Falava fluentemente vários idiomas e tinha uma energia 

inextinguível. Além de um colorista vibrante, se notabilizou por criar cenas que 

sugerem, a partir das linhas contorcidas dos corpos e das pregas das roupas, um intenso 

movimento. Em seus quadros, é geralmente, no vestuário que se localizam as cores 

quentes – o vermelho, o verde e o amarelo – que contrabalançam a luminosidade da pele 

clara das figuras humanas. 

 

 
 

Rembrandt (1606-1669), holandês, nascido Rembrandt van Rijn, teve grande sucesso 

como pintor de retratos, mas sua fama também repousa  nos quadros sérios, 

introspectivos, de seus últimos anos, pinturas em que o sombreado sutil implica uma 

extraordinária profundidade emocional. O que dirige nossa atenção nos quadros deste 

pintor não é propriamente o contraste entre luz e sombra, mas a gradação da claridade, 

os meios-tons, as penumbras que envolvem áreas de luminosidade mais intensa. 

 

       Rembrandt evoluiu dos pequenos detalhes para figuras de tamanho grande, pintadas 

com grandes borrões de tinta. Ele praticamente entalhava o pigmento, espalhando com a 

espátula uma pasta pesada espessa e desenhando na camada de tinta malhada com o 

cabo do pincel. O efeito é uma pintura irregular que cria um brilho ao refletir e difundir 

a luz, enquanto as zonas escuras levam uma fina camada vidrada para realçar a absorção 

da luz. 
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Vermeer (1632-1675), holandês de nome Johannes Veermer, apresentou muita técnica 

do uso da luz, enquanto outros pintores usavam uma gama de cinza, verde, marrom, as 

cores Veermer eram mais puras e vívidas, com uma intensidade de brilho jamais vista. 

Veermer usou uma “câmera escura” para obter maior perfeição do desenho. Consiste 

numa caixa escura com uma abertura minúscula por onde se projeta a imagem do objeto 

a ser traçado numa folha de papel.  

     No entanto, Veermer não se limitava a copiar as linhas da cena projetada. Seu 

manuseio da tinta também foi revolucionário, usava de tal forma que se aproximava do 

pontilhismo dos impressionistas. Um crítico descreveu essa superfície como uma 

“mistura de pérolas socadas”. 
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Saiba Mais!  

 

     Barroco é uma palavra originada de termo usado para classificar uma pérola 

irregular. No fim do século XVIII, a palavra começou a ser utilizada para classificar o 

estilo artístico imediatamente anterior de forma pejorativa, como algo extravagante e 

desarmônico. Hoje, o Barroco é considerado um mundo cultural complexo, que não só 

se apropria das formas clássicas com critérios e objetivos novos, como também faz parte 

de um sistema de vida e pensamento que detém coerência própria. 

 

      Com o Barroco, veio juntar-se um novo gênero de pintura aos tradicionais, o da 

natureza morta, composição mais ou menos complexa com objetos da vida cotidiana: 

flores, livros, peças de caça e outros. É uma pintura de estúdio, de interior, na qual a 

representação pormenorizada do tema através das luzes e das sombras encontra o seu 

campo de aplicação máxima. Caravaggio é um representante importante desse tipo de 

pintura, assim como Jan Brueghel, o Velho e Francisco de Zurbarán. 

 

      Caravaggio teve muitos seguidores, entre estes encontra-se a italiana Artemisia 

Gentileschi (1593-1653) a primeira mulher a ser conhecida e apreciada como pintora. 

Artista extremamente talentosa, que viajava para muitos lugares e tinha uma vida cheia 

e independente, coisa rara para uma mulher naqueles tempos. Gentileschi pintou temas 

feministas no estilo de Caravaggio, jogando a iluminação nas figuras principais contra 

um fundo escuro, quase liso. 

 

 

Artemisia Gentileschi 

nasceu em Roma em 

1593. Foi uma pintora 

barroca italiana, 

considerada hoje uma das 

mais bem-sucedidas 

pintoras de uma época 

em que mulheres não 

eram facilmente aceitas 

na comunidade artística 

ou por patronos. Ela foi a 

primeira mulher a se 

tornar membro da 

Academia de Belas Artes 

de Florença. Muitos de 

seus quadros são de 

mulheres fortes e 

sofredoras que aparecem 

em diversas histórias da 

Bíblia. 
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TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 
As cenas do povo também tiveram seu lugar de representação no estilo barroco. Alguns 

artistas desse período se dedicaram a pintar cenas do cotidiano, como a obra Meninos de rua jogando 

dados, do espanhol Bartolomé Esteban Murillo, feita em 1975. 

 Repare nas formas arredondadas das crianças e perceba como a luz, representada pelos tons 

claros, as destaca do fundo de tons 

escuro. A essa técnica damos o nome 

de claro-escuro. 

 

 

Vamos observar a imagem e 

responder as questões a seguir. 

 

 

1- O que retrata a pintura? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

2- O que as crianças estão 

fazendo? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

______________________________________________________________________ 

 

3- Como são essas crianças? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4- O que faz o animal na cena? 

______________________________________________________________________ 

 

5- Além de pessoas e de um animal, quais outros elementos estão presentes nesse 

quadro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6- Escreva sobre o contraste luz e sombra que você percebe nessa obra. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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RELEITURA  

 

     Releitura não é simlesmente uma cópia nem plágio muito menos uma falsificação. 

Consiste, sim na criação de uma nova obra, a partir de outra feita anteriormente, 

acrescentando nessa nova produção um toque pessoal e uma nova maneira de ver 

esentir, de acordo com a vivência próprias de cada pessoa. 

 

    A partir do entendimento do que e uma releitura, escolha uma das obras vistas no 

caderno de estudos sobre o barroco e faa uma releitura ddessa obra no espaço abaixo. 
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O BARROCO NO BRASIL 
 

 

     Após a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, em 1954, muitas igrejas 

foram construídas segundo o estilo da época: o Barroco europeu. 

A Igreja de São Francisco, em Salvador, Baía, ficou conhecida como a “igreja de ouro”. 

 
 

 Antônio Francisco Lisboa: o grande escultor do Barroco brasileiro 
 

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu por volta de 1738 em Vila Rica, atual 

cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais e ali faleceu em 1814. 

     Era filho de uma negra e um arquiteto português. Com seu pai, ele aprendeu 

arquitetura e desenvolveu o gosto pelas artes.  Muito jovem mostrou talento para 

esculpir em pedra sabão e para entalhar em madeira. Foi acometido de uma doença que 

deformou o seu corpo, obrigando-o a andar de joelhos e amarrar as ferramentas nos 

braços para poder esculpir suas obras de arte. É considerado o maior artista do Barroco 

brasileiro e também o mais completo, pois era arquiteto, escultor e entalhador. 

 

    
Nossa Senhora das Dores. Fachada da Igreja de São Francisco de Assis Minas Gerais. 

Anjo com o cálice da Paixão,  

 

 

https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/04/aleijadinho22.jpg
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/04/001b.jpg
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 Manoel da Costa Ataíde: o maior pintor do Barroco brasileiro 
 

     Outro grande nome do Barroco brasileiro foi Manoel da Costa Ataíde conhecido 

como Mestre Ataíde. Nascido na cidade de Mariana em Minas Gerais, em 1762 e 

morreu em 1830. Foi pintor entalhador, arquiteto, professor de arte e músico. 

Pintou e esculpiu muitos anjos e santos que estão espalhados pelas igrejas de Ouro 

Preto, Mariana Congonhas e outras cidades mineiras. 

     A maior obra de Mestre Ataíde se encontra na Ordem Terceira de São Francisco, em 

Ouro Preto. Ele era amigo de Aleijadinho. 

     Observe a figura abaixo. Ele utilizou modelos bem brasileiros como seus quatro 

filhos, que inspiraram os anjinhos e sua esposa, que inspirou Nossa Senhora. O artista 

utilizava em  suas obras ores bem fortes, características deste período. 

 
 

 Azulejos: uma influência portuguesa 
 

    Além das pinturas e esculturas, é comum encontrarmos nas igrejas barrocas murais 

feitos de azulejos representando cenas religiosas ou cenas da história da corte 

portuguesa. Também eram utilizados nas facadas das casas das regiões Norte, Nordeste 

e Sudeste do país azulejos decorativos com desenhos geométricos ou florais. 

 

     A origem desta tradição, para quem não sabe, é de influência da cultura islâmica, 

adquirida no Século IX durante a ocupação Moura na Península Ibérica, com as 

Cruzadas. A partir daí os painéis pintados em azulejos passaram a fazer parte da 

paisagem das cidades lusitanas, e após o descobrimento do Brasil, também do cenário 

de muitas cidades de colonização predominantemente portuguesa. 

 

     Os azulejos portugueses eram pintados na cor azul. A tonalidade de azul ficou 

reconhecida como “azul colonial”. 

Observe, a seguir, alguns exemplos dessa arte. 
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Detalhe do painel de azulejos da Igreja do Outeiro de Nossa Senhora da Glória. 
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TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

1 - Escolha um dos três artistas abaixo e faça uma pesquisa sobre este tipo de trabalho. 

Se for possível, cole no espaço uma imagem do trabalho pesquisado, crie uma arte 

inspirando - se nos mestres brasileiros. 

 

Sugestão de artistas: 

 

Manuel da Costa Ataíde 

Antônio Francisco Lisboa 

Pedro Américo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Agora, o artista é você! Use os quadrados abaixo e crie o seu azulejo. Não se 

esqueça de usar a cor dos azulejos portugueses! 
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2- Abaixo temos uma ilustração de azulejos para você colorir. 
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UNIDADE 3 

 

NEOCLASSICISMO 
 
  

     O Neoclassicismo (novo classicismo) representa um movimento artístico e cultural 

que envolveu a literatura, a pintura, a escultura e a arquitetura. 

 

     Surgiu no século XVIII na Europa se espalhando pelo mundo, permanecendo até 

meados do século XIX. 

 

Recebe esse nome uma vez que esteve baseado nos ideais clássicos. Trata-se de um 

movimento de oposição aos exageros, rebuscamento e complexidades do Barroco. 

 

      Ele surge após a Revolução Francesa (1789), o início da Revolução Industrial e no 

contexto do Iluminismo chamado de “Era da Razão”. 

 

 Características 

  

 Valorização do passado histórico 

 Influência da arte clássica (greco-romana) 

 Baseado nos ideais iluministas 

 Oposição ao Barroco e ao Rococó 

 Temas mitológicos e cotidianos 

 Racionalismo, academicismo e idealismo 

 Harmonia e beleza estética 

 Simplicidade e equilíbrio das formas 

 Uso da Proporção e da clareza 

 Imitação da natureza 

 

 

 ARQUITETURA NEOCLASSICA 

 

      A arquitetura neoclássica foi fundamentada nos ideais clássicos e nas construções 

erigidas durante o período do Renascimento. 

 

      O "Panteão de Paris" é um dos maiores exemplos da arquitetura desse período 

localizada na França. Além dele, o "Portão do Brandemburgo", em Berlim, demostra a 

forte presença desse estilo em outros países europeus. 



51 
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 Literatura Neoclassicista 

 

      O principal movimento literário alinhado aos ideais neoclassicistas foi o Arcadismo. 

      A literatura nesse período é revelada pela simplicidade na linguagem. Isso acontece 

através do uso de um vocabulário simples, bem como pela escolha dos temas associados 

ao cotidiano, à natureza e à mitologia. 

 

 PINTURA NEOCLASSICA 

 

 

      A pintura apresenta diversas características desse período, o qual buscava a pureza e 

a harmonia das formas. 

      Inspirados nas artes greco-romana e renascentista, o realismo, o racionalismo das 

obras e o equilíbrio das cores foram essenciais para disseminar esse estilo nas artes 

plásticas. 

      Merecem destaque os pintores neoclássicos franceses: Jacques-Louis David (1748-

1825) e Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867). 

 

 ESCULTURA NEOCLASSICA 

 

     A Escultura Neoclássica vem unir diversos elementos baseados na escultura clássica, 

donde o uso do mármore é sua mais forte característica. 

     Busca-se a harmonia das proporções e das formas com a exploração de temas 

relacionados a mitologia e personagens heroicos. 

      Roma foi o grande e importante centro irradiador desse estilo com destaque para o 

escultor italiano: Antônio Canova (1757-1822). 
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 Os maiores representantes da pintura neoclássica são: 

 

 

Jacques-Louis David (1748-1825) pintor francês, foi considerado o pintor da 

Revolução Francesa, mais tarde, tornou-se o pintor oficial do Império de Napoleão. 

Durante o governo de Napoleão, registrou fatos históricos ligados à vida do imperador. 

Suas obras geralmente expressam um vibrante realismo, mas algumas delas exprimem 

fortes emoções. 

 

      David demonstrou a diferença entre o velho e o novo através do contraste dos 

contornos retos e rígidos dos homens com as formas curvas, suaves das mulheres. 

Situou cada figura como uma estátua, iluminada por um feixe de luz, contra um fundo 

simples de arcos romanos. Com o fim de assegurar a precisão histórica, vestiu 

manequins com roupas romanas e fez capacetes romanos para então copiar. Por três 

décadas a arte de David foi o modelo oficial do que considerava ser a arte francesa e, 

por extensão, a arte europeia. 
 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/jacques-louis-david/
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Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) francês, pintor que foi uma 

espécie de cronista visual da sociedade de seu tempo. Ingres acreditava que a tarefa 

primordial da arte era produzir quadros históricos. Ardoroso defensor da pureza das 

formas, ele afirmava, por exemplo, que desenhar uma linha perfeita era muito mais 

importante do que colorir. 
        “Sua obra abrange, além de composições mitológicas e literárias, nus, retratos e 

paisagens, mas a crítica moderna vê nos retratos e nus o seu trabalho mais admirável. 

Ingres soube registrar a fisionomia da classe burguesa do seu tempo, principalmente no 

gosto pelo poder e na sua confiança na individualidade.  

      Amante declarado da tradição. Ingres passou a vida brigando contra a vanguarda 

artística francesa representada pelo pintor romântico Eugène Delacroix, contudo foi 

Ingres, e não o retórico e inflamado Delacroix, o mais revolucionário dos dois. A 

modernidade de Ingres está justamente na visão distanciada que tinha de seus retratados, 

na recusa a produzir qualquer julgamento moral a respeito deles, numa época em que se 

consumava o processo de aliança entre a nobreza e a burguesia. O detalhismo também é 

uma das suas marcas registradas. Seus retratos são invariavelmente enriquecidos com 

mantos aveludados, rendas, flores e joias. 
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ROMANTISMO 

 

      Os românticos se caracterizam por estar em oposição à arte neoclássica. Eles 

queriam se libertar das regras e valorizar o estilo do artista na obra. Ela se caracteriza 

por aderir os sentimentos, a imaginação, o nacionalismo e a natureza, através das 

paisagens. 

      Presenciamos um contraste entre o estilo anterior e o Romantismo que surgiu por 

volta do século XIX. Século agitado por mudanças social, políticas e culturais causadas 

pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. 

      Desde o século XVII, o homem estava voltado para a natureza e a criação artística. 

Depois de séculos presos aos dogmas da Igreja, o Renascimento e o Arcadismo 

surgiram como uma forma de arte voltada e feita para o homem, e não para deus. 

Entretanto, durante esses dois movimentos, ainda existiam resquícios do pensamento 

teocêntrico e o medo do homem perante a vontade de deus. 

       A primeira geração do Romantismo é marcada pelas características principais do 

movimento: subjetivismo, sonhos, emoções, exagero, amor inatingível, etc. Alguns anos 

depois, veio a segunda geração, que apresentava aspectos mais exagerados – 

o ultrarromantismo, que focava a tristeza, depressão, decepções amorosas e morte. A 

terceira geração denunciava os males e injustiças sociais, além de ser muito mais 

racional. 

 

Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) foi pintor e gravador 

espanhol. Conhecido simplesmente como Francisco de Goya, sua arte retratava uma 

mitologia povoada por sonhos e pesadelos, seres deformados, tons opressivos. Senhor 

absoluto da caricatura do seu tempo. Trabalhou temas diversos: retratos de 

personalidades da corte espanhola e de pessoas do povo, os horrores da guerra, a ação 

incompreensível de monstros, cenas históricas e as lutas pela liberdade. 

 

Joseph Mallord William Turner (1775-1851) foi pintor inglês, considerado por 

alguns um dos precursores da modernidade na pintura, em função dos seus estudos 

sobre cor e luz. Turner representou grandes movimentos da natureza, mas por meio do 

estudo da luz que a natureza reflete, procurou descrever uma certa atmosfera da 

paisagem. Uma das primeiras vezes que a arte registra a presença da máquina, uma 

locomotiva, foi na sua pintura Chuva, Vapor e Velocidade. Parece ser a tomada de 

http://revolucao-industrial.info/
http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/francisco-de-goya/
http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/joseph-mallord-william-turner/
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consciência do artista de que a máquina invadiu o espaço natural e começou a fazer 

parte do universo da pintura. 

 

John Constable (1776-1837) ao contrário de Turner, a natureza retratada por esse 

pintor inglês é serena e profundamente ligada aos lugares onde o artista nasceu, cresceu 

e trabalhou ao lado do pai. Muitos elementos de suas paisagens, moinhos de vento, 

barbaças carregadas de cereais, faziam parte da vida cotidiana do artista quando jovem. 

Através de uma gama de cores conseguida por meio da observação e do contato direto 

com a natureza, o artista obteve efeitos de admirável vivacidade. 

 

William Blake (1757-1827) inglês que viveu num período significativo da história, 

marcado pelo iluminismo e pela Revolução Industrial na Inglaterra. Poeta, pintor e 

gravador, ilustra os seus próprios livros e trena traduzir em imagens a grande força 

visionária da sua inspiração poética e linguística, contribuindo para a renovação da 

sensibilidade que é típica do romantismo. 

 

 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/john-constable/


57 
 

Eugène Delacroix (1798-1863) é considerado o mais importante representante do 

romantismo francês. Suas obras apresentam forte comprometimento político e o valor 

da pintura é assegurada pelo uso das cores, das luzes e das sombras, dando-nos a 

sensação de grande movimentação.  

      Representava assuntos abstratos personificando-os (alegorias). Culto, dono de uma 

língua ferina, rico e namorador. Amigo do compositor Frèderic Chopin, inimigo do 

romancista Honoré de Balzac, admirado pelo poeta Charles Baudelaire e indiferente às 

demais celebridades de seu tempo, Delacroix tinha noção da própria grandeza. “A 

principal qualidade de um quadro é ser uma festa para os olhos”, escreveu na derradeira 

nota de seus famosos diários, em 1963, menos de dois meses antes de morrer. Nascido 

num momento crucial da História da França, aquele em que a burguesia revolucionária 

colhia os frutos de seu triunfo sobre a monarquia dos reis Capeto, o pintor viveu a maior 

parte da vida jovem e adulta num mundo que voltava aos poucos à antiga ordem natural 

das coisas. 

       Assistiu à ascensão e queda de Napoleão Bonaparte, a restauração da dinastia dos 

Bourbon e, finalmente, a entronização do rei Luís Felipe, em 1830. Seu quadro mais 

conhecido A Liberdade Guiando o Povo, muitas vezes tomado como um símbolo das 

lutas populares e republicanas, foi feito por inspiração do movimento que levou Luís 

Felipe ao trono da França. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/eugene-delacroix/
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Jean-Louis André Théodore Géricault (1791- 1824) pintor francês que nos 

seus primeiros quadros demonstrou grande admiração pelos cânones neoclássicos. 

Depois de prestar o serviço militar, Géricault viajou para Itália, onde estudou 

profundamente as obras de Rafael e Michelangelo.  

 

     Na colta, e, 1817, iniciou o que seria sua obra-prima, A Balsa da Medusa. Embora o 

tema do naufrágio seja coerente com o desespero romântico, o quadro faz uma crítica à 

culpa do governo pelo acidente. Sua obsessão chegou a leva-lo a falar com 

sobreviventes nos hospitais e inclusive a fazer esboços dos mortos no necrotério. A 

doença, a loucura e o desespero são uma constante nos seus quadros. Morreu, vítima de 

um acidente. 

 

 Escultura 
 

      A escultura teve que encontrar meios técnicos de expressividade para representar o 

espírito romântico exaltando sentimentos e emoções. Expressa reação ao 

Neoclassicismo, evitando as composições estáticas e as superfícies lisas e polidas. Há a 

exaltação da expressividade através de composições movimentadas e de sentido 

dramático. 

 

      A temática em geral era natureza, animais e plantas, temas heroicos e cenas de 

fantasia e da imaginação. 

 

Antoine-Louis Barye (1796-1875) francês nascido em Paris, começou sua carreira 

como ourives e estudou na École des Beaux Arts, em 1818, mas foi só em 1823 que 

descobriu sua vocação, ao iniciar seus estudos em desenho e modelagem de esculturas 

em escala reduzida. É considerado um dos principais artistas em representação de 

animais da escola francesa. 
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François Rude (1784-1855) nasceu em Dijon, na França, extremamente patriótico e 

devoto de Napoleão, ele foi um dos escultores que participou artisticamente na 

construção do monumento Arco do Triunfo, em Paris, com sua obra em alto relevo A 

Partida dos Voluntários. 

 

 

Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), nasceu em Valenciennes, na França. Em 

1842, foi para Paris e trabalhou em diversos lugares para pagar alguns e completar sua 

formação. 
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     A palavra romantismo designa uma maneira de se comportar, de agir, de interpretar a 

realidade. O comportamento romântico caracteriza-se pelo sonho, por uma atitude 

emotiva diante das coisas e esse comportamento pode ocorrer em qualquer tempo da 

história. 

 Oposição ao Clássico 

 

    No início, todos os movimentos em oposição ao clássico eram considerados 

românticos. Dessa maneira, os modelos da Antiguidade Clássica foram substituídos 

pelos da Idade Média quando surgiu a burguesia. 

    A arte, que antes era de caráter nobre e erudito, passa a valorizar o folclórico e o 

nacional. Ela extrapola as barreiras impostas pela Corte e começa a ganhar a atenção do 

povo. 

     A arte romântica, ao romper as muralhas da Corte e ganhar as ruas, liberta-se das 

exigências dos nobres que pagavam sua produção e passa a ter um público anônimo. É o 

surgimento do público consumidor, impulsionado no Brasil pelo folhetim, uma literatura 

mais acessível. 

 

 

REALISMO 
 

     

 As características do realismo estão relacionadas com a capacidade demostrar a 

realidade da maneira mais verossímil possível. 

     Para tanto, os artistas realistas estavam preocupados em apresentar uma realidade 

mais voltada a contemporaneidade segundo a veracidade dos fatos, diferente da escola 

literária anterior, o Romantismo, em que a idealização, egocentrismo e subjetividade 

eram as características mais importantes. 

Desse modo, os realistas representavam a arte a partir de temas relacionados com a 

realidade focados nos aspectos sociais e cotidianos. 

     Ainda que a poesia tenha sido explorada pelos escritores realistas, foi na prosa que 

ela adquire grande valor literário. 

 

Origem do Realismo 

 

     Antes de mais nada, vale lembrar que o Realismo foi um movimento artístico e 

cultural iniciado no século XIX na Europa. Além da literatura, o realismo esteve 

manifestado no teatro, arquitetura, escultura e nas artes plásticas. 

      Na Europa, o realismo surge durante a Segunda Revolução Industrial num período 

marcado pela agitação política, social e cultural. 

Além disso, o desenvolvimento do pensamento científico, filosófico e tecnológico 

(positivismo, determinismo, socialismo, liberalismo, democracia e o darwinismo) marca 

o período, aspectos refletido nas artes. 

     Caracterizado por opor-se às ideias românticas, os artistas desse período buscavam 

retratar a sociedade de maneira mais real, sem idealizações e forte subjetividade. 

Na literatura, teve como marco inicial a publicação da obra de Gustave Flaubert (1821- 

1880) “Madame Bovary” em 1857, na França. 

No Brasil o realismo tem início com a publicação da obra de Machado de 

Assis: Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881).  
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Principais Características nas artes plásticas 

 

 Oposição aos ideais românticos 

 Retrato fidedigno da realidade 

 Objetivismo e materialismo 

 Veracidade e contemporaneidade 

 Temas urbanos, sociais e cotidianos 

 Crítica aos valores burgueses 

 Denúncia social (miséria, hipocrisia, exploração, corrupção, etc.) 

 Investigação do comportamento humano 

 Personagens comuns e não idealizados 
 

 Principais pintores: 

Gustave Courbet (1819-

1877) homem de grande 

pragmatismo desafiou o gosto 

convencional por pinturas 

históricas e temas poéticos, 

insistindo que a “pintura é 

essencialmente uma arte concreta 

e tem de ser aplicada às coisas 

reais existentes”. Sua crença era 

“tudo que não aparece na retina 

está fora do domínio da pintura”. 

Foi considerado o criador do 

realismo social na pintura, pois 

procurou retratar em suas telas 

temas da vida cotidiana, 

principalmente das classes 

populares. Manifesta sua simpatia 

particular pelos trabalhadores e 

pelos homens mais pobres da sociedade no século XIX. 

 
 

 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/gustave-courbet/
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Jean-François Millet (1814-1875) pintor 

romântico e um dos fundadores da Escola de 

Barbzon na França rural. É conhecido como 

percursor do realismo, pelas suas 

representações de trabalhadores rurais.Junto 

com Courbet, Millet foi um dos principais 

representantes do realismo europeu surgido em 

meados do século XIX. 

 

      Sua obra foi uma resposta à estética 

romântica, de gostos um tanto orientais e 

exóticos, e deu forma à realidade circundante, 

sobretudo a das classes trabalhadoras. Sensível 

observador da vida campestre, criou uma obra 

realista na qual o principal elemento é a ligação 

atávica do homem com a terra. Foi educado num meio de profunda religiosidade e 

respeito pela natureza. Trabalhou na lavoura desde muito cedo. Seus numerosos 

desenhos de paisagens influenciaram, mais tarde, Pissarro e Van Gogh. 

 
 

 ESCULTURA 
 

René-François-Auguste Rodin (1840-1917) foi um importante escultor 

francês. Desde criança demonstrou grande interesse por esculturas. Aos 13 anos de 

idade, entrou para uma academia de arte para aprender os princípios básicos das artes 

plásticas. Interessou-se e estudou também, por conta própria, anatomia humana para 

utilizar os conhecimentos na elaboração de suas esculturas. Aos 18 anos de idade, 

começou a trabalhar como modelador e ornamentista. Especializou-se na elaboração de 

esculturas em bronze. 

 

     Auguste Rodin não se preocupou com a idealização da realidade. Ao contrário, 

procurou recriar os seres tais como eles são. Além disso, os escultores preferiam os 

temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. 

Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. 

 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/jean-francois-millet/
http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/auguste-rodin/
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TESTE SEUS CONHECIMENTOS 

 

1- A respeito do Neoclassicismo, podemos afirmar que: 

 

(   ) Buscou romper com as formas clássicas, vigentes durante o Rococó. 

(   ) Esteve comprometido com o ressurgimento da arquitetura e arte góticas. 

(   ) Foi responsável pelo início de temas cotidianos na pintura e na escultura, que 

posteriormente seriam amplamente desenvolvidos pelo Realismo, no século XIX. 

(   ) Embora tenha enfatizado o valor da antiga arte Greco-Romana na pintura, propunha 

realizações arquitetônicas que manifestassem questões do seu próprio tempo. 

(   )Foi um movimento artístico surgido na França, aproximadamente na metade para o 

fim do século XVIII, e buscou a retomada dos ideais clássicos da antiga arte Greco-

Romana. 

 

2- Qual, dentre as características mencionadas, pode ser considerada a mais 

importante do Romantismo desenvolvido na França ? 

 

(   ) Compartilha algumas características com o Neoclassicismo, como, por exemplo, a 

marcante idealização das imagens representadas. 

(    )O desejo de reavivar a estética medieval. 
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(   )A representação da imponência da natureza, utilizada como metáfora da fragilidade 

humana. 

(   ) A ausência de linhas de contorno precisas nas imagens representadas. 

(   )A ênfase na emoção e no sentimento. 

(   ) A arte neoclássica nasceu na Europa em fins do século XVIII, inspirada no 

equilíbrio e na simplicidade e retomou valores da cultura clássica em reação ao estilo 

barroco. 

(   ) O Neoclassicismo não foi apenas um movimento artístico, mas cultural marcado 

pela ascensão da burguesia manufatureira e mercantil da época da Revolução Francesa e 

do império napoleônico. Com relação a esse assunto, julgue o item seguinte.  

 

3- A pintura e a escultura neoclássicas apresentam temas solenes, históricos, literários, 

alegóricos e mitológicos.  

 

(   ) Certo 

(   ) Errado 

 

A arte neoclássica nasceu na Europa em fins do século XVIII inspirada no equilíbrio e 

na simplicidade e retomou valores da cultura clássica em reação ao estilo barroco. O 

Neoclassicismo não foi apenas um movimento artístico, mas cultural marcado pela 

ascensão da burguesia manufatureira e mercantil da época da Revolução Francesa e do 

império napoleônico. Com relação a esse assunto, julgue o item seguinte.  

 

4- A arte acadêmica surge no Brasil fundada por Dom João VI com a chegada da 

missão artística francesa. Vítor Meirelles é um dos mais famosos artistas da arte 

acadêmica no Brasil. 

 

(   ) Certo 

(   ) Errado 

  

O academismo no Brasil perdurou do início do século XVIII até o início do século 

XIX.  

 

(    )Certo 

(    ) Errado 

 

- Quanto à pintura Romântica julgue as sentenças abaixo como verdadeiras (V) ou 

falsas (F):  

 

(   ) Renuncia as regras neoclássicas; 

(   ) O artista trabalha sob encomendas; 

(   ) A pintura é bastante individualizada e diversificada no que diz respeito ao próprio 

estilo e aos temas;  

(   ) Criava obras sempre agradáveis ao olhar do espectador;  

(   ) Uma pintura romântica pretende ser contemplada e o observador terá que dar um 

significado à ela de acordo com as suas emoções; 

(   ) O pintor lança um olhar subjetivo sobre o mundo objetivo e apresenta-nos uma 

imagem filtrada pelas suas emoções. O artista torna-se o intérprete do mundo.  
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 UNIDADE 4 

 

 MISSÃO ARTÍSTICA FRANCESA 
 

       No início do século XIX, os exércitos de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal, 

D. João VI, rei de Portugal, com apoio dos ingleses, decide partir para a colônia com 

toda corte, transferindo assim o poder de Portugal para o Brasil. 

      Em 1808, chega no País a comitiva real, primeiro na Bahia, logo depois, no Rio de 

Janeiro. A sede da corte foi instalada no convento do Carmo. O prédio foi devidamente 

reformado e adaptado, e sua capela foi transformada em teatro e sala de concertos. 

       D. João VI, preocupado com o desenvolvimento cultural, trazia na bagagem todos 

os recursos para a transformação da nova metrópole. O rei, adaptado à nova sede do 

Reino, quis modernizá-la. Construiu o Teatro São João, em 1812, liberou o comércio, os 

portos, as fábricas, as tipografias e a importação de livros. Organizou a Biblioteca Real 

(60 mil volumes), criou o Observatório Astronômico, o Jardim Botânico e o Museu 

Nacional. 

      Na Europa, o Império de Napoleão perde o poder e ele é exilado, em 1814. D. João 

contrata alguns artistas franceses que desejavam sair da França, pois tinham apoiado 

Napoleão. 

      Nesse momento, o Brasil recebe forte influência cultural europeia, intensificada 

ainda mais com a chegada de um grupo de artistas franceses, em 1816, encarregado da 

fundação da Academia Imperial de Belas Artes, inaugurada em 1826, na qual os alunos 

poderiam aprender as artes e os ofícios artísticos. Esse grupo ficou conhecido como 

Missão Artística Francesa. Chefiada por Jacques Le Breton, que dirigia a Academia 

Francesa de Belas-Artes na França, traziam a modernização desejada pelo soberano. 

Vieram pintores, escultores, arquitetos, músicos, artesãos, mecânicos, ferreiros e 

carpinteiros. 

      Os artistas da Missão Artística Francesa pintavam, desenhavam, esculpiam e 

construíam à moda europeia. Obedeciam ao estilo neoclássico, ou seja, um estilo 

artístico que propunha a volta aos padrões da arte clássica (greco-romana) da 

Antiguidade e do Renascimento. O artista não deve imitar a realidade, mas tentar recriar 

a beleza ideal em suas obras, por meio da imitação dos clássicos. 

Embora os brasileiros tenham reagido desfavoravelmente à invasão de artistas 

estrangeiros, pois se tratava de uma nova colonização cultural, esses deixaram uma 

profunda influência na arte brasileira, principalmente na pintura, na paisagem urbana e 

na arquitetura. 

       No campo da arquitetura a Missão Francesa desenvolveu o estilo Neoclássico, 

abandonando os princípios do barroco colonial português. 

 

Grandjean de Montigny (1772-1850) foi arquiteto e responsável pela edificação da 

Academia Imperial de Belas Artes. O prédio que era localizado na Rua do Ouvidor foi 

demolido em 1930, onde hoje se encontra o Museu Nacional de Belas Artes. Do prédio 
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original, restou apenas o frontão, que se encontra no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

que fora preservado e transportado para o parque nos anos 40 por insistência de Lúcio 

Costa. 

 
 

Nicolas-Antoine Taunay (1775-1830) foi pintor francês de grande destaque na corte de 

Napoleão Bonaparte e considerado um dos mais importantes da Missão Francesa. Em 

1773 ele foi aluno de Louis David na Escola de Belas Artes de Paris. Em 1805 foi 

escolhido, com outros pintores, para retratar as campanhas de Napoleão na Alemanha. 

       Com a queda do imperador, ele escreve à rainha de Portugal solicitando-lhe o 

apoio, com o objetivo de serem contratados ele e seus companheiros, por não se 

sentirem seguros na França devido às perseguições políticas, dessa forma, em 1816, ele 

viaja com sua família para o Brasil como integrante da Missão Artística Francesa. 

      Durante os cinco anos que residiu no País, ele produziu inúmeros quadros com 

diversos temas: bíblicos, mitológicos, históricos, paisagens e retratos infantis. Deixou 

mais de 30 paisagens do Rio de Janeiro, ainda atuou como um dos fundadores da 

Academia Imperial de Belas Artes, e em 1820, é nomeado professor da cadeira de 

pintura de paisagem da Academia. Deixa esse cargo no ano seguinte e retorna à França. 

 
 

Jean-Baptiste Debret (1768-1848) foi chamado de “a alma da Missão Francesa”. Ele 

foi desenhista, aquarelista, pintor cenográfico, decorador, professor de pintura e, em 

1829, organiza a primeira exposição de arte no Brasil. Em 1818, ele trabalhou no 

projeto de ornamentação da cidade do Rio de Janeiro para os festejos da aclamação de 

D. João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarve.  

     Mas, é em Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, coleção composta de três volumes 

com um total de 150 ilustrações, que ele retrata e descreve a sociedade brasileira. Seus 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/jean-baptiste-debret/
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temas preferidos são a nobreza e as cenas do cotidiano brasileiro e suas obras nos dão 

uma excelente ideia da sociedade brasileira do século XIX. 

 
 

Auguste-Marie Taunay (1768-1824) foi escultor e professor francês, irmão do pintor 

Nicolas-Antoine Taunay, além de diversas esculturas, ornamentou o Rio de Janeiro para 

as festas de Aclamação de D. João VI como Rei de Portugal, Brasil e Algarve. 

     Nesse período também vieram para o Brasil outros pintores motivados pela paisagem 

luminosa e pela existência de uma burguesia rica e desejosa de ser retratada. É nessa 

perspectiva que se situa alguns artistas europeus independentes da Missão Artística 

Francesa, que destacamos a seguir. 
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Thomas Ender (1793-1875) foi pintor austríaco, pertenceu à Missão Artística Austro-

Alemã, um grupo de artistas e cientistas que acompanharam a princesa Leopoldina em 

sua viagem para o Brasil a fim de se casar em 1817 com o futuro imperador D. Pedro I.  

     Apesar de dominar várias modalidades de pintura, destacou-se como aquarelista. 

Acompanhou a missão científica de Johann Baptiste von Spix e Carl Friedrich Philipp 

von Martius permanecendo no Brasil entre 1817 e 1818. Nesse período, produziu uma 

vasta obra de registro do que viu no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

 
Johann Moritz Rugendas (1802-1858) foi pintor alemão, que viajou por todo o Brasil 

durante o período de 1822 a 1825, pintando os povos e costumes que encontrou. Cursou 

a Academia de Belas–Artes de Munique, especializando-se em desenho. Além do 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/johann-moritz-rugendas/
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Brasil, visitou outros países da América Latina, documentando, por meio de desenhos e 

aquarelas, a paisagem e os costumes dos povos que conheceu. 

 
 

       A ideia de criação de uma escola de belas-artes veio com a família real e levou 

algum tempo para ser realizada. Em 1816 funda-se a Escola Real das Ciências, Artes e 

Ofícios, que vai sofrendo transformações no decorrer do tempo. Passa a ser chamada de 

Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil (1820) e Academia 

Imperial de Belas-Artes (1824). Mais tarde o nome foi alterado para Escola de Belas-

Artes. Sua influência estende-se por mais de um século nas artes plásticas do Brasil. 

Deu origem ao Museu Nacional de Belas-Artes, que hoje ocupa um magnífico prédio, 

construído em 1909 por Adolfo Morales de lós Rios, no centro do Rio de Janeiro. 

       A Academia Imperial de Belas Artes abriu seus cursos em novembro de 1826. O 

gaúcho Manuel Araújo Porta Alegre, depois de ter sido aluno, dirigiu a Escola de Belas-

Artes de 1854 a 1857. Foi professor, crítico, poeta, escritor e produziu desenhos e 

pinturas. Fundou o Conservatório Dramático e a Academia de Ópera Lírica do Rio de 

Janeiro (1837). Dedicou-se à caricatura e foi um dos seus pioneiros no Brasil, quando 

dirigiu a revista Lanterna Mágica (1844-1857) que, além do humor e da sátira, trazia 

conteúdo essencialmente político. 

       Artistas brasileiros como Zeferino da Costa, Augusto Muller e Simplício Rodrigues 

de Sá formaram-se sob a influência dos artistas franceses. 
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TESTE DOS SEU CONHECIMENTOS 

 

 

 

1- Escreva no quadro abaixo, as características correspondentes aos temas dados. 

 

 

NEOCLASSICISMO 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

ROMANTISMO 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

REALISMO 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

MISSÃO ARTÍSTICA 

FRANCESA 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________ 

________________________________________________________ 
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2- As obras abaixo, são para você colorir e destacam-se em cada um dos temas 

pesquisados nessa apostila. Em poucas palavras, defina o que faz com que estas obras sejam 

conhecidas por seus determinados períodos artísticos. 

 

 

NEOCLASSICISMO 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

ROMANTISMO 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

  

 
REALISMO 
 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
MISSÃO ARTÍSTICA FRANCESA 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
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3- Associe os artistas abaixo com os 

determinados períodos artísticos: 

 

 

(N.C) NEOCLASSICISMO 

 

(R.M) ROMANTISMO 

 

(R.L) REALISMO 

 

(M.A) MISSÃO ARTÍSTICA 

FRANCESA 

 

(O.M ) OUTRO MOVIMENTO 

 

(    )COUBERT 

 

(    )DEBRET 

 

(     )GOYA 

 

(     )RODIN 

 

(     )BOTTICELLI 

 

(     )JAN VAN EYCK 

 

(     )TAUNAY 

 

(     )GÉRICAUT 

 

(     )SANZIO 

 

(     )MONTIGNY 

 

(     )RUDE 

 

(     )DELACROIX 

 

(     )BARYE 

 

(     )CONSTABLE 

 

(     )MICHELANGELO 

 

(     )LOUIS DAVI 

 

(     )TURNER 

 

(     )INGRÉS 

 

(     )MILLET 

 

(     )VANG GOGH 

 

(     )CARPEAU 

 

(     )BLAKE 

 

(     )LAUTREC 
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 UNIDADE 5 
 

TEMA, GÊNERO E ESTILO 
 

       Quando compramos um quadro ou vamos a uma exposição para contempla-los, é 

necessário saber identificar o que estamos vendo para que se possa ter uma melhor 

interpretação da obra em si 

Os movimentos acima já estudados, são importantes, pois rompem com diversas 

amarras que as artes em si eram submetidas. Vamos analisar a obra abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos o exemplo da pintura “A liberdade guiando o povo” 

 

Tema: É toda a interpretação que você consegue identificar na obra, neste caso, pessoas  

em uma rebelião, guerra, revolução 

Gênero: Classificação do tipo de trabalho em que se enquadram características 

específicas. Como várias são representadas, podemos dizer que seria um retrato 

Estilo: A técnica usada para pintar/ estilo de movimento artístico. Ex: óleo sobre tela/ 

neoclássico, academicista. 

 

 

Pintura neoclássica 

Eugene Delacroix 
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Natureza morta: Gênero de PINTURA que retrata objetos inanimados (sem vida) 

dispostos a parecerem objetos decorativos. São associados a pinturas de cesta de frutas 

ou jarra de flores. 

 
Todas as obras acima são exemplos perfeitos do gênero natureza morta.  

 

 PAISAGENS: Natureza, Rural, Urbana, Marítima 

 

 
 

Muito fácil notar quando a obra em si enquadra-se no gênero NATUREZA, pois esta 

caracteriza-se por ter uma passagem nunca modificada pelo Homem. 

 

 
 

Podemos perceber que ao vermos uma PAISAGEM RURAL, existem traços e 

evidencias de uma paisagem pouco modificada pelo Homem, como podemos perceber 

acima. 
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Para paisagem URBANA podemos claramente notar quando existe e evidência de uma 

natureza muito modificada pelo Homem. Porém de todas acredito eu seja a que mais 

encontra se variedade de temas a serem trabalhados como pode-se notar nas imagens 

acima e abaixo. 

 

 
 

Paisagem MARÍTIMA: como o nome já diz, é aquela que associamos ao mar de 

imediato.  

 
 

RETRATO e AUTORRETRATO 
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    Quando alguém faz um quadro usando a sua imagem, chamamos esse gênero de 

RETRATO. 
    Quando VOCÊ (auto) se desenha independente da técnica você faz um 

AUTORRETRATO. 

Acima exemplos de retrato. Abaixo modelos de autorretratos. 

 
 

Agora é a sua vez: 

 

 

TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

 

Abaixo nos exercícios você deve colorir as imagens e identificar seu gênero. 
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LUZ E SOMBRA 

 

     

 

    A luz e a sombra são elementos fundamentais da linguagem visual. Com elas 

podemos criar no desenho, na pintura e escultura belíssimos efeitos como o de dilatação 

do espaço, o de profundidade e o de valorização da parte mais iluminada. Podemos 

também variar o significado das imagens, criando efeitos dramáticos, irônicos, 

grotescos e poéticos. 

 

     Todo objeto não transparente exposto à luz determina uma sombra.  Vamos estudar 

cada elemento importante da luz e da sombra. Começando pela luz, que pode ser natural 

ou artificial: 

 

   Luz natural: é quando o objeto recebe luz do sol. 

   Luz artificial: é quando o objeto recebe luz de maneira artificial (lâmpada, vela, etc). 

 

Você poderá observar que, quando um foco luminoso (natural ou artificial) emite seus 

raios sobre um objeto, este se apresentará com uma zona iluminada e outra sombreada. 

O objeto então projeta, sobre o chão ou sobre outros objetos próximos, a sombra de si 

próprio.  

 

Definindo as sombras: 

 

Sombra: é a parte privada de luz. Iluminar um objeto é banhá-lo de luz. 

 

 

  Sombra própria: é a que está no próprio objeto e aparece sempre que ele esteja 

voltado para um ponto de luz: a parte iluminada do objeto faz sombra na parte que ficou 

atrás. A sombra própria varia de intensidade: fica mais escura ou mais clara de acordo 

com a intensidade de luz sobre o objeto. 

 

  Sombra projetada: é a que aparece fora do objeto; decorre do mesmo ponto de luz 

que, incidindo sobre o objeto, forma a sombra própria. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-YOYURLhyXrg/UDoa5vGH79I/AAAAAAAACFk/q2qkDwiglnQ/s1600/Luz.jpg
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(É o efeito contrastante de áreas escuras com área clara, não existe meios tons neste 

caso) 

 
. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-dqWvtHKExWg/UDoa9HgV32I/AAAAAAAACFs/Zcmanksa7pE/s1600/Faturas+do+l%C3%A1pis+de+grafite.jpg
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TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

Atividade – SOMBREAMENTO. 

. 

1- Faça o sombreamento nas imagens abaixo usando as faturas que você aprendeu. 

Escreva o nome da técnica que você empregou.   

 

Neste desenho use apenas o lápis de grafite: 

 
 Neste desenho use apenas o lápis de grafite: 

 
. 

http://1.bp.blogspot.com/-sbBx9Bq17CI/UDp3zZGVEGI/AAAAAAAACRQ/H1XIXpEEOu0/s1600/IMAGEM+-+LUZ+E+SOMBRA.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-mllc_l6hPhM/UDp3117qnII/AAAAAAAACRY/OBsbROxipdA/s1600/VASO+2.jpg
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     A luz e a sombra são elementos básicos no estudo do desenho e na compreensão de 

diversos períodos artríticos, possibilitando a criação de representações que pode 

surpreender seus observadores, com ideia de volume e profundidade.  O exercício 

abaixo requer do aluno alguns conceitos básicos com relação ao que foi mencionado 

aqui e os aspectos relevantes para sua compreensão. 

 

1. Observe as afirmativas abaixo e marque sim para as afirmativas corretas e não para 

as afirmativas incorretas:  

 

a)     É impossível haver luz e sombra em pinturas coloridas. (    ) Sim (     ) Não. 

 

b)     A luz e a sombra não complementam a perspectiva e a cor na percepção do espaço 

tridimensional ou na ilusão dele. (    ) Sim   (    ) Não. 

 

c)     A fonte de Luz pode ser artificial, como uma luminária, ou natural, como a luz do 

Sol entrando por uma janela. (    ) Sim    (    ) Não. 

 

2.  Qual elemento é necessário para que a sombra exista?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.  Considerando que a sombra é um elemento de grande importância na representação 

artística, quais são as técnicas para criar sombras no desenho? Cite no mínimo 02 duas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.      A luz e a sombra são utilizadas para conferir o quê? Marque a opção correta.  

 

(A)     Artificialidade ao objeto, porém sem nenhuma importância no desenho. 

(B)     Um quebra-cabeça na elaboração do desenho. 

(C)     Volume a objetos e profundidade ao espaço. 

(D)     Uma representação sem volume e profundidade 

 


