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RESUMO 

 

 

 

Tendo como referência uma possível insuficiência no uso de imagens no 

ensino da Arte, é que este trabalho propõe, através de uma pesquisa 

bibliográfica e iconográfica, levantar informações que possam auxiliar na 

compreensão da História da Arte através da contextualização de imagens 

publicitárias e o momento histórico a que estas possam estar relacionadas. 

Partindo do pressuposto que a Arte, atualmente, não se restringe a lugares 

específicos, como exemplo a museus e centros culturais, torna-se necessário a 

reflexão sobre o papel da escola na reeducação do olhar para que possamos 

analisar, de maneira mais crítica, as imagens do cotidiano. 

Este trabalho apresenta um levantamento de dados bibliográficos a respeito da 

importância do estudo das imagens presentes no dia a dia, mostrando que é 

possível fazer ligação entre Arte e publicidade, ressalta o conhecimento da 

História da Arte como requisito para a compreensão das representações 

sociais, e salienta como a sensibilização do olhar pode contribuir para a 

percepção das sutilezas presentes no meio em que vivemos. Todos estes 

fatores influenciam a forma de leitura que fazemos do mundo.  

Palavras-chave: História da Arte, imagens, cotidiano, contextualizar, refletir.      

Arte não é apenas básico, mas fundamental na educação de um país 
que se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é 
uma forma diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, 
o imaginário, e é conteúdo. Como conteúdo, a arte representa o 
melhor trabalho do ser humano.     

ANA MAE BARBOSA 
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho será desenvolvido com base em dados bibliográficos que serão 

coletados para análise e possível utilização para a estruturação da monografia.  

As fontes de pesquisa são relacionadas à educação, a disciplina de artes no 

contexto escolar e suas modificações ao longo da história até chegar à 

atualidade, onde temos uma proposta de educação mais humana e voltada 

para o crescimento integral do aluno, defendida principalmente por Ana Mae 

Barbosa, Piaget e Fernando Hernández. Esta proposta de educação com 

princípio construtivista proporciona espaço para a arteterapia no ambiente 

escolar se desenvolver. Seguindo esta linha de pensamento, a arteterapia 

enfocará como se apresenta sua prática em sala de aula e como ela pode 

auxiliar neste propósito de crescimento integral.         

O estudo também abordará sobre semiótica, que faz uma análise sobre as 

relações entre uma coisa e seu significado. Este assunto será abordado sob o 

ponto de vista de Charles Pierce, enfocando a leitura de imagens.  

Outro tema que também será pesquisado referem-se à história da arte e sua 

aplicação no cotidiano do aluno. 

Todos estes temas serão focados para a compreensão da importância da 

alfabetização visual, principalmente na atualidade onde, a quantidade e a 

velocidade das informações são elevadas e compreendê-las é de extrema 

importância.                   
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INTRODUÇÃO 

O interesse pelo estudo da apresentação das imagens em nosso cotidiano se 

deve ao fato de que a Arte está presente em nosso dia a dia de diversas 

formas. Hoje, principalmente, através de estímulos visuais. Porém, a 

quantidade e a velocidade destes estímulos que recebemos diariamente 

podem tornar o nosso olhar superficial. Então, faz-se necessário nos 

educarmos para compreendermos melhor o que nos é oferecido, pois, toda 

imagem traz em si algo a comunicar, e a compreensão desta depende da 

interação com o observador. Além disso, as vantagens da sensibilização do 

olhar extrapolam os muros escolares, uma vez que seus benefícios poderão 

ser utilizados nos dia-a-dia, pois estamos a todo tempo sendo “bombardeados” 

por estímulos visuais de diversos gêneros: jornais, revistas, internet, 

propagandas, informativos, etc. Uma das responsáveis por esta proliferação de 

imagens no cotidiano é a publicidade, que utiliza de diversos artefatos, 

inclusive elementos de estilos artísticos, para seduzir o leitor. Desta forma, a 

questão central deste trabalho é pesquisar como a disciplina de artes, aliada à 

Arteterapia, pode contribuir para a leitura de imagens.  

Deste modo, releva-se também o estudo da história da arte, pois os estilos 

artísticos são influenciados pela cultura e pelos anseios de uma específica 

época, e é importante seu conhecimento para se interpretar determinadas 

imagens. Este conhecimento ajudará a difundir a idéia de que a Arte não está 

presente apenas nas galerias, ela está presente em nossa vida, em diversos 

momentos, por isto a importância do conhecimento da história da Arte, de sua 

valorização no cotidiano, para que possamos formar uma geração de cidadãos 

mais conscientes e críticos em sua realidade multicultural. 

Antes mesmo do surgimento da escrita, o homem desenhava nas cavernas 

para representar o seu cotidiano. Estes desenhos serviam como registro de 

suas atividades e, também, como forma de comunicação entre os seus 

semelhantes. O surgimento e o aperfeiçoamento das indústrias e dos meios de 

comunicação possibilitaram que a arte se tornasse mais acessível. Os 
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elementos visuais, em especial, estão por toda parte e as imagens possuem 

grande poder de persuasão em nossa sociedade. 

A escola, com práticas educacionais reflexivas que relacionem a arte e o 

cotidiano, podem contribuir para a esta sensibilização, objetivando a ampliação 

da capacidade de compreensão e crítica da leitura do mundo em que se vive. 

Esta idéia apóia-se na proposta construtivista, cujas aulas partem das 

experiências vividas e o meio em que os alunos estão inseridos. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que norteiam o ensino nas escolas 

regulares, fundamentam-se na proposta construtivista. Os PCNs de arte 

ressaltam que o ensino e a aprendizagem do conteúdo artístico baseiam-se 

três pilares: apreciar, fazer e refletir. Porém, percebe-se em muitas escolas que 

o estudo da arte se resume apenas no fazer. A História da Arte, muitas vezes, 

é vista isolada dos outros acontecimentos da época da criação do objeto 

artístico, dificultando a compreensão da disciplina e empobrecendo o conteúdo.      

Para uma melhor avaliação do tema, foi feita uma análise conjuntural da Arte, 

além de serem levantadas informações sobre a importância da percepção 

visual na sociedade contemporânea.  

Levantou-se dados sobre a atual função da escola, as modificações na 

disciplina de Artes ao longo de sua trajetória no Brasil e as contribuições da 

arteterapia na sensibilização do indivíduo.   

Os estilos artísticos e os fatos vividos foram relacionados com a finalidade de 

facilitar a compreensão das criações artísticas de cada época. Além disso, 

relacionou-se os Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes para o Ensino 

Médio com as hipóteses levantadas para a conclusão da pesquisa e verificação 

do problema em questão.   
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1 - A ARTE NA ATUALIDADE 

 

 

 

1.1 – UMA ABORDAGEM A RESPEITO DAS IMAGENS DO 

COTIDIANO     

 

Desde os primórdios da humanidade, as imagens fazem parte da vida do 

homem. Seus registros nas cavernas representavam seu dia-a-dia. Este ato de 

representar o cotidiano se estendeu ao longo do tempo, mudando as técnicas e 

o contexto em que eram feitas. Porém, a necessidade de se expressar continua 

a mesma. Na atualidade, as imagens que nos rodeiam também representam 

nossa sociedade. 

Com o advento da globalização, a quantidade e a velocidade de informações 

que recebemos aumentou consideravelmente. Com as imagens não é 

diferente. Esta característica da contemporaneidade acaba por estimular o 

olhar superficial, fazendo com que não analisemos de forma crítica o que nos é 

apresentado.  

Televisão, internet, jornais, revistas, propagandas, todos estes elementos estão 

transmitindo algum tipo de informação através de sua visualidade, a respeito da 

nossa cultura e do mundo em que vivemos.  

A arte também se alterou, acompanhando as mudanças sociais e tecnológicas, 

e se tornou visível para um maior número de pessoas. A arte, antes reservada 

às elites e museus, hoje permeia lugares não convencionais. Contudo, o nosso 

olhar sobre ela pouco se alterou. Sem uma sensibilidade visual, não 

percebemos estas representações. Porém, nossa percepção varia de acordo 

com o contexto social a que estamos inseridos, uma vez que a cultura 
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influencia a direção do nosso olhar. Pois tendemos a buscar aquilo que é 

valorizado em nosso meio, o que dá mais sentido a determinada cultura. 

Podemos não ser produtos do meio em que vivemos, porém, somos 

influenciados por ele.   

Conhecendo a arte e a cultura do tempo presente, adquiri-se fundamentos que 

permitem uma concomitante compreensão do sentido da vida experimentada 

na contemporaneidade. Conhecendo a arte pretérita da cultura em que se vive, 

possibilita-se a compreensão das transformações acontecidas no modo de 

sentir e entender a vida ao longo da história.  

 

A experiência visual humana é fundamental no aprendizado para que 

possamos compreender o meio ambiente e reagir a ele; a informação 

visual é o mais antigo registro da história humana. (DONDIS, 1991, p. 7). 

 

Uma das formas de estimular o olhar é através da reeducação visual. Reeducar 

porque, desde que nascemos, pertencemos a uma cultura que não valoriza 

esta reflexão das imagens.  

 

 

1.2 – A IMPORTÂNCIA DA REEDUCAÇÃO DO OLHAR 

 

A visão é natural do homem. Ver é uma experiência direta, e a utilização de 

elementos visuais para transmitir informações representa a máxima 

aproximação que podemos obter com relação à verdadeira natureza da 

realidade. Já a compreensão do que é visto é natural até certo ponto, o grau de 

entendimento e crítica elevar-se-á através de estudos, experiências e 
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reflexões. Não há distorções entre o que olhamos e o objeto observado. Mas 

nossa compreensão sobre o objeto pode alterar-se de acordo com o grau de 

percepção e conhecimento que temos sobre o que é visto.    

      

Não se trata de aprender a ler uma imagem (como identificação de 

elementos visuais isolados), mas sim de conhecer criticamente as 

diferentes manifestações artísticas de cada cultura (e não só as obras 

de arte definidas como tais pela cultura ocidental e recolhidas em 

seus museus e enciclopédias). E se conhecer é o primeiro passo, a 

reflexão sobre o visual como forma de interpretação da própria cultura 

seria outro. (HERNÁNDEZ, 2000, p. 78). 

 

Assim, cada cultura apresenta uma maneira característica de sentir o mundo e 

de nele atuar. Os meios de comunicação, excessivamente imagéticos, 

transmitem conceitos por intermédio de sistemas codificados de símbolos e 

norteiam o funcionamento das culturas. Os signos e os símbolos são o veículo 

do significado e ocupam um papel na vida da sociedade, numa parte dessa 

sociedade, que é a que realmente lhes dá vida. O significado é utilizado, ou 

emerge, a partir de seu uso.  

 

Interpretar é, portanto, decifrar. Por isto há graus de interpretação. 

Depende da familiaridade, da competência, do conhecimento que o 

intérprete tenha da situação. (HERNÁNDEZ, 2000, p.124). 

 

Diante deste universo visual, deve-se favorecer o desenvolvimento de 

estratégias para a compreensão dos processos e significados da cultura visual. 

Para isto, torna-se necessário vinculá-las à reflexão crítica sobre as diferentes 

tradições históricas, filosóficas e culturais, que serviram para nortear a 

construção de representações significativas em diferentes momentos e lugares 

da histórica da sociedade.  
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A compreensão da cultura visual significa reconhecer que vivemos cercados de 

uma extraordinária variedade de imagens. Aproximando-se delas, temos a 

oportunidade de estudar a capacidade das culturas para produzi-las no 

passado e no presente, conhecer seus significados, e como estas imagens 

afetam nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o universo visual em que 

estamos.          

Aproximar-se dos objetos visuais significa colocar num segundo plano 

a crença de que o valor estético depende de uma resposta universal, 

e que essa resposta é representada pelos membros mais 

“qualificados” da comunidade. (HERNÁNDEZ, 2000, p. 51). 

 

A cultura visual contribui para que os indivíduos fixem as representações sobre 

si mesmos, sobre o mundo e sobre os modos de pensar. Esses significados 

contribuem para a construção da consciência individual e do grupo a que se 

pertence, aparece como um sistema organizado de símbolos e significados que 

guiam o comportamento humano, seus valores e juízos.  

 

A importância primordial da cultura visual é mediar o processo de 

como olhamos e como nos olhamos, e contribuir para a produção de 

mundos. (HERNÁNDEZ, 2000, p. 52). 

 

 

1.3 – CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A LEITURA DE 

IMAGENS 

 

Pela percepção, o indivíduo apreende o mundo externo, criando em si um 

mundo interior. Seu comportamento é determinado por este mundo particular. 

Assim, educar a percepção significa tomar consciência do mundo e 

sensibilizar-se com seus valores. Um dos responsáveis por esta educação da 
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percepção é a escola que, dentre outras funções, atua como transmissora das 

concepções sociais.  

 

A educação para a compreensão da cultura visual trata de estudar a 

dinâmica social da linguagem que esclarece e estabiliza a 

multiplicidade de significações pelas quais o mundo se apreende e se 

representa. (HERNÁNDEZ, 2000, p. 54). 

 

Essa ampliação da percepção visual dará ao aluno condições de conhecer 

melhor a sociedade de sua época e tomar contato com as de outros povos. Ao 

se sensibilizar a respeito do universo visual de seu cotidiano, o aluno vai 

conhecer melhor a si mesmo, compreender sua cultura e ampliá-la com a de 

outros tempos e lugares. Um dos objetivos da educação para a compreensão é 

que os estudantes sejam capazes de transferir o que aprenderam a outras 

situações e problemas, além de ajudá-los a desenvolver sua própria identidade 

ao depararem-se com experiências de pessoas distantes e diferentes no tempo 

e no espaço geográfico, ampliando suas experiências e compreensão sobre a 

realidade em que vivem.  

 

 A percepção é uma aliada da sabedoria. É essencial que nossos 

alunos aprendam a enxergar mais profundamente e descubram a 

sabedoria crescendo com seu crescer; é essencial despertar-lhes a 

capacidade motora de enxergar, alfabetizá-los primeiro em olhar e 

depois em ver. (ANTUNES, 2000, p.53). 

 

A arte entra como uma aliada a esta educação para a percepção da cultura 

visual, pois pode evidenciar a trajetória percorrida pelos olhares em torno das 

representações visuais das diferentes culturas para confrontar criticamente os 

estudantes com elas.  
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A arte não está desvinculada da economia, política e dos padrões sociais que 

atuam na sociedade. Idéias, emoções, linguagens, diferem de tempos em 

tempos e de lugar para lugar e, normalmente, não existe visão desinfluenciada 

e isolada.  

 

 O intuito do processo de ensino e aprendizagem de Arte é, assim, o 

de capacitar os estudantes a humanizarem-se melhor como cidadãos 

inteligentes, sensíveis, estéticos, reflexivos, criativos e responsáveis, 

no coletivo, por melhores qualidades culturais na vida dos grupos e 

das cidades, com ética e respeito pela diversidade. (PCN de Arte – 

Ensino Médio, 1999, p.173). 

 

 

 

1.4 – EDUCAÇÃO: HISTÓRIA E ATUALIDADE 

 

Um dos objetivos do ensino da Arte na atualidade deveria ser estimular a 

reflexão. Esta reflexão deveria enfatizar a função da cultura visual e a função 

social das imagens e da história do olhar sobre as representações devido ao 

poder e ao domínio exercido pela imagem no momento vivido. Neste contexto, 

a educação escolar necessita ser repensada porque as representações, os 

valores sociais e culturais estão em constante mudança, transformando-se 

mais veloz e significativamente após a revolução industrial.  

 

A escola que hoje temos responde em boa parte a problemas e 

necessidades do século XIX, e as alternativas que se oferecem têm 

suas raízes no século XVIII. (HERNÁNDEZ, 2000, p.26).  

 

Algumas escolas, ainda hoje, se caracterizam pela imposição de verdades já 

prontas às quais os educandos devem se submeter, dando pouco espaço para 

que cada um formule sua visão de mundo. Em alguns casos, a abordagem 

visual chega a ser fraca e sem objetivos, com apresentação de imagens ruins, 
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quando apresentadas. Isto reforça cada vez mais à atitude passiva de 

apreciadores de imagens provenientes da televisão. Em parte, este fato ocorre 

devido ao valor dado ao ensino das Artes nas escolas desde sua criação. 

Muitas aulas são realizadas com atividades sem conteúdo, vistas como 

recreação, como um momento de descanso ou lazer para compensar o esforço 

intelectual realizado nas demais disciplinas. 

Desde o surgimento da “Idade da Razão”, as artes vêm perdendo 

gradativamente seu valor, devido à emoção presente nas representações. A 

escola preza por valorizar os saberes científicos, cuja Arte antes não pertencia, 

repassando esta condição às gerações que nelas estudam, ajudando a difundir 

o conceito desta disciplina associado à atividade de pouca importância ou ao 

fazer manual, e não como um campo de conhecimentos organizados que pode 

ajudar-nos a interpretar o passado, a realidade presente e a nós mesmos. 

Diferente do que acontece com matérias provenientes de campos disciplinares 

de reconhecida presença no currículo, as matérias artísticas necessitaram 

sempre argumentar o porquê de sua inclusão no currículo escolar. Entre outras 

razões, porque continuam parecendo um campo de conhecimentos pouco útil 

diante de outros de garantia comprovada para o mundo capitalista. Erro 

grosseiro, pois, junto com a história, são as experiências e conhecimentos afins 

ao campo das artes os que mais contribuem para configurar as representações 

simbólicas portadoras dos valores que os detentores do poder utilizam para 

fixar sua visão da realidade. 

Torna-se evidente o caráter essencialmente político dos currículos escolares, 

vinculados aos interesses sociais de doutrinação e poda do pensamento crítico. 

Os saberes organizados se constituem com a dupla função de excluir 

outros discursos (ao determinar o próprio) e fixar determinadas práticas 

sociais (legitimando seu discurso). (HERNÁNDEZ, 2000, p. 63). 
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Muitas vezes, a escola estimula o aluno, prioritariamente, a decorar fórmulas e 

teorias desconexas de seu cotidiano. Como resultado desta condição, a escola 

tende a enviar ao mercado de trabalho pessoas insensíveis, com dificuldades 

de criar hipóteses, questionar, refletir sobre seu meio social, com 

conhecimentos fragmentados e mecanizados, que não formam um todo 

significativo para seu entendimento, este é o perfil do aluno, incentivado pela 

escola.  

Além do que foi escrito até agora, deve-se destacar que, atualmente, a cultura 

visual é importante não só como objeto de estudo. Também é importante em 

termos de economia, negócios e de novas tecnologias. Igualmente aos 

produtores, propicia a seus receptores se beneficiarem com o seu 

conhecimento. Nesse sentido, além do prazer ou do consumo, um estudo 

sistemático da cultura visual pode proporcionar-nos uma compreensão crítica 

de seu papel e de suas funções sociais e das relações de poder às quais se 

vincula, além de sua simples apreciação ou do prazer que oferecem. Mas 

abordar a cultura visual também tem a ver com o estudo de diferentes 

exemplos em seu contexto social e histórico. O que nos possibilita conhecer 

como as sociedades do passado se organizavam e trabalhavam.  

 

Sem conhecimento da arte e história não é possível a consciência de 

identidade nacional. A escola seria o lugar em que se poderia exercer 

o princípio democrático de acesso à informação e formação estética 

de todas as classes sociais, propiciando-se na multiculturalidade 

(BARBOSA, 2005, p.33). 

  

Portanto, a escola precisa fazer do aluno um verdadeiro leitor, um ser capaz de 

expor e usar com clareza as idéias que cria e aprende, não só para demonstrar 

esses saberes na escola, mas também para fazer uso dos mesmos no 

cotidiano. A escola precisa fazer desse aluno uma pessoa que, 

compreendendo plenamente seu meio social, pode e sabe agir nele e sobre 

ele.  
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Os alunos devem aprender por interesse e curiosidade, e não por pressão 

externa. Isto implica propostas de conteúdos de ensino e o incentivo a cada 

aluno para navegar pelas relações que estabelece entre os conteúdos da 

aprendizagem, a própria cultura e a vida pessoal. As tarefas podem ser 

entediantes ou carregadas de sentido para os aprendizes. A organização das 

tarefas, das propostas e dos conteúdos pelos professores ocupa um papel 

importante. É necessário que o aluno participe das atividades com consciência 

de suas finalidades, cabendo ao professor explicar o para quê e o porquê das 

tarefas. Trazer conteúdos de arte do ambiente de origem e do cotidiano dos 

estudantes para sala de aula é uma boa e motivadora escolha curricular. Essa 

prática valoriza o universo cultural do grupo, dos subgrupos e dos indivíduos, 

incentiva a preservação das culturas e cria em cada um o sentimento de 

orgulho da própria cultura de origem e de respeito à dos outros, o que constitui 

condição fundamental para construção de uma relação não-preconceituosa 

com a diversidade das culturas. Porém, estudar tais conteúdos não deve 

excluir outros recortes ricos e estimulantes da aprendizagem. Indo de encontro 

com estas concepções de formação do aluno, encontra-se a proposta da 

escola construtivista.  

A perspectiva construtivista é imprescindível na reorientação curricular do 

ensino da arte pela importância nela atribuída à atividade mental construtiva do 

aluno, às interações humanas, a influência da cultura na aprendizagem, ao 

sentido das aprendizagens para o aluno, à diversidade de saberes, à marca 

pessoal e social presentes no ato de aprender.  

A maior parte do que atualmente se conhece sobre como uma criança pensa,  

aprende e usa o conhecimento deve-se à investigação desenvolvida por 

Piaget, autor de teorias relativamente complexas sobre os estágios de 

desenvolvimento cognitivo, sendo que, para todas as pessoas, cada estágio 

constrói-se a partir do anterior e transforma na estruturação do seguinte. 

Para Piaget, em cada estágio de desenvolvimento a pessoa vai construindo 

uma nova representação de mundo. Fazem parte dessas representações 
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diversas estruturas cognitivas básicas, as quais chamou de “esquemas”. Um 

esquema é constituído por um padrão organizado de comportamento que a 

pessoa usa para pensar e agir diante de uma situação. Assim, durante a 

infância, os esquemas destacam-se pelos comportamentos de sugar, morder, 

agitar os braços, etc. Com o crescimento e o desenvolvimento mental, esses 

esquemas transformam-se em padrões mais complexos, indo do pensamento 

concreto ao pensamento abstrato. 

 Para Piaget, a inteligência e, por conseguinte, a aprendizagem, é uma 

propriedade “universal” do ser humano, válida para qualquer pessoa que se 

desenvolve através de uma série de estágios sucessivos, qualitativamente 

diferentes, através dos quais se aprende. Esses estágios são chamados de 

sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto e operatório-formal. Ao 

longo da passagem por esses estágios, a aprendizagem evolui da 

transformação de esquemas de conhecimentos simples e concretos para 

complexos e abstratos, sempre se manifestando através de dois momentos: o 

primeiro identifica-se quando o indivíduo capta uma nova informação sobre o 

mundo, isto é, a assimilação, e o segundo quando muda o pensamento original 

de modo a incluir o novo conhecimento, isto é, a acomodação.  Com a chegada 

da adolescência ou sua proximidade, surge a capacidade de pensar com 

abstração, testar hipóteses e superar limitações. A mente humana finalmente 

amadureceu, está no ponto ideal quanto à plenitude de seus “equipamentos” 

neurológicos, e isto permite que o adolescente possa analisar criticamente 

doutrinas políticas e filosofias. 

Por tentar atender as demandas educacionais dos grupos é que não se pode 

propor uma maneira única de organizar o currículo, principalmente porque a 

organização do conhecimento não pode admitir regras universais, e as 

possibilidades de ordenação dos conteúdos não pode ter uma forma única. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que cada um deva observar que 

há maneiras de organizar o ensino que favoreçam, umas mais do que as 

outras, aprendizagem para alguns grupos de alunos, ou que se adaptem 

melhor a nossas finalidades educativas, etc.  
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Sempre será necessário reorganizar cada trajetória curricular que se 

estabeleça em diálogo com o que acontece nas diferentes 

experiências de sala de aula, da escola e de fora dela. 

(HERNÁNDEZ, 2000, p. 137.) 

 

Essa proposta, que permite incorporar obras de arte contemporâneas, imagens 

publicitárias, representações virtuais e outras representações da cultura 

popular, não deixa de lado a importância de levar em conta uma concepção 

sobre a aprendizagem que, nesse caso, dá ênfase à necessidade de 

desenvolver estratégias de compreensão. 

Os alunos são o resultado de contextos socioculturais e de épocas que 

representam um determinado tipo de valores. Eles têm acesso à escola com 

uma identidade, uma biografia em construção, baseada em suas experiências 

de gênero, etnia e classe social e com noções sobre a autoridade e o saber. 

Trazem consigo não apenas conhecimentos, mas construções da sociedade e 

de si mesmos, baseadas em suas experiências socioculturais anteriores. O que 

se estabelece na escola não é tanto que aprendam alguns conteúdos 

culturalmente estabelecidos que lhe são necessários para adaptar-se ao 

mundo social e de trabalho. A educação escolar pode contribuir para a 

reconstrução de sua própria identidade em relação às diferentes construções 

da realidade que lhe cercam e que necessita aprender a interpretar. 

 

1.5 – A DISCIPLINA ARTES NO BRASIL 

 

As práticas educativas aplicadas em aula são vinculadas a uma pedagogia, a 

teoria de educação escolar. Ao mesmo tempo, estas práticas, influenciadas por 

concepções ideológicas e filosóficas, influenciam nas mudanças das 
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pedagogias. Um breve histórico das tendências educacionais que permearam o 

ensino de Arte no Brasil pode nos ajudar a compreender sua prática no 

ambiente escolar e sua relação com o nosso cotidiano.            

No período colonial, a educação dos jesuítas priorizava mais a literatura do que 

as belas artes, porque elas estimulavam os sentidos. Neste período, a 

educação era rígida, com um único professor a vida toda. Já no início do século 

XIX, com a Missão Francesa, instala-se no Rio de Janeiro a Academia Imperial 

de Belas Artes, na qual eram reproduzidos modelos educativos semelhantes 

aos das escolas européias que tinham como proposta estética o 

Neoclassicismo, onde a aprendizagem se dava através da cópia repetitiva de 

modelos. 

A pedagogia tradicional iniciou-se na República, com Rui Barbosa, influenciado 

pelos modelos educativos americanos, ingleses e belgas. Sua base idealista 

induz a acreditar que os indivíduos são “libertados” pelo conhecimento 

adquirido na escola, conseqüentemente, podendo organizar uma sociedade 

mais democrática. Na prática, era um ensino mecanizado, desvinculadas do 

cotidiano, centrada no professor, detentor de verdades absolutas. Nas aulas de 

arte, o desenho ganha destaque, pois era relacionado ao progresso industrial e 

tinha sentido utilitário na preparação para o trabalho em fábricas ou serviços 

artesanais. A imitação do real era repetitiva na busca da aprimoração da 

destreza.  

Os reflexos da Pedagogia Nova aparece no Brasil por volta de 1930, 

contrapondo-se a escola tradicional. Nesta pedagogia, desenvolvida 

principalmente por John Dewey, os conhecimentos já obtidos pela ciência e 

acumulados pela humanidade não precisariam ser transmitidos aos alunos, 

pois acreditava-se que a necessidade é a mola de ação e se expressa pelo 

interesse. Em Arte, defendeu-se a livre expressão, auto-expressão espontânea, 

livre da influência de padrões de arte.  Os aspectos psicológicos eram 

priorizados do desenvolvimento, com pouca ênfase nos aspectos sociais, o 

professor era um facilitador da aprendizagem. Aqui no Brasil, houve muita 
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deformação na assimilação dessas propostas, houve um excesso de 

psicologização no ensino da arte, com muitas práticas espontaneistas de 

sensibilização e experimentação técnica pobre e desorientada.  

Tanto na escola libertadora quanto na libertária e a crítico-social, a educação 

visava à conscientização do povo. Essas teorias pedagógicas começaram a ser 

discutidas a partir dos anos 60 e reivindicavam uma educação democrática e 

de qualidade. 

Nos fins dos anos 60 e 70, chega ao Brasil a escola tecnicista, visando uma 

maior integração dos interesses da sociedade industrial e a preparação dos 

alunos para o mercado de trabalho. Objetivos, conteúdos, estratégias e 

avaliações eram abordadas de forma mecânica e racional, visando adequar o 

comportamento do aluno as normas da escola. Nesta época, a educação 

artística foi introduzida no currículo escolar do ensino fundamental e médio 

através da LDB 5692/71.               

A partir da década de 1980, passou-se a discutir sobre cultura visual, leitura e 

contextualização de imagens e cultura de massa. As propostas vindas dos 

docentes apontavam questões sobre o significado da cultura pós-moderna, da 

arte contemporânea, da globalização, do conceito de imagem e de linguagem, 

para a compreensão da arte como sistema simbólico e cultural, cuja produção 

apresenta-se cheia de significados e valores. Além disso, passou-se a dar 

ênfase à observação do sujeito, que percorre níveis de aprendizagem por 

estratégias pessoais e oportunidades de aprendizagem. Esses argumentos vão 

de encontro com o chamado Construtivismo, corrente pedagógica 

contemporânea que talvez represente o resumo mais elaborado da Pedagogia 

do século XX por constituir-se de uma aproximação de um movimento histórico 

e cultural de maiores dimensões: a Escola Nova.  

O Construtivismo é uma das vertentes teóricas empenhadas em explicar como 

a inteligência humana desenvolve-se a partir das ações mútuas entre o 

indivíduo e o meio. Esta concepção da aprendizagem e do conhecimento que 

provêm, principalmente, das teorias de Jean Piaget e de Vygotsky parte do 

http://pt.shvoong.com/tags/constituir/
http://pt.shvoong.com/tags/movimento/
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princípio de que o homem não nasce inteligente, mas também não é indiferente 

à influência do meio, isto é, ele reage aos estímulos externos atuando sobre 

eles para construir e organizar o seu próprio conhecimento de forma cada vez 

mais elaborada. Desta forma, o sujeito do conhecimento está constantemente 

norteando suas ações com base nas suas experiências. Assim, o 

Construtivismo não é uma teoria nem um método de ensino, aproximando-se 

mais de um referencial que parte da importância social da educação. Entre 

outras menções, representa um instrumento para análise de situações 

educativas diversas servindo como ferramenta para se pensar a aprendizagem, 

a inteligência e sua evolução, o planejamento e a avaliação do ensino. Para a 

concepção construtivista, quem aprende não só modifica o que possuía, mas 

também interpreta o novo de forma peculiar, aprendendo-o. Ao ocorrer tal 

processo, a pessoa aprende, construindo um significado próprio e pessoal, 

sendo assim, um agente de sua transformação pessoal.             
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2 – ARTERAPIA 

 

 

2.1 - HSITÓRICO E DEFINIÇÃO 

 

A utilização de recursos artísticos com finalidades terapêuticas começou a ser 

incentivado no início do século XIX, pelo médico alemão Johann Christian Reil, 

que estabeleceu um protocolo terapêutico, com finalidade de cura psiquiátrica 

onde incluiu o uso de sons, desenhos, textos para estabelecimento de uma 

comunicação com conteúdos internos. Estudos posteriores traçaram relações 

entre a Psiquiatria e a Arte. Outro profissional que também utilizou o recurso da 

arte aplicado à Psicopatologia foi Carl Jung, que trabalhou com o fazer artístico 

em forma de atividade criativa e integradora da personalidade. 

 

"Arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do 

inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é sensibilidade, 

criatividade, é vida" (Jung, 1920). 

 

Em sua obra, Jung escreveu amplamente sobre como, em diversas culturas, 

etapas do processo de individuação eram codificadas em símbolos com 

temáticas parecidas e estas representações do inconsciente coletivo eram 

repetidas em contos, mitos, tradições religiosas e ritos de passagem de lugares 

geograficamente distantes uns dos outros. Estas recorrentes imagens, em toda 

a humanidade, reaparecem em desenhos, sonhos, esculturas, pinturas e nos 

símbolos construídos através da imaginação. A importância da Arte está no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicopatologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
http://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
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fato de serem expressões simbólicas da psique. Segundo Jung, a psique é 

formada pela consciência e pelo inconsciente (sendo que o inconsciente possui 

tanto características pessoais quanto impessoais ou coletivas). A arte é uma 

agente de cura quando permite que o indivíduo reencontre os seus símbolos. 

Em outras palavras, quando a arte se torna o símbolo mediador entre o 

inconsciente e a consciência. Isto permite o processo de reequilíbrio psíquico e 

o restabelecimento da vida simbólica desse indivíduo, possibilitando 

assimilação e a integração dos símbolos, dando energia necessária ao ego, 

para que possa diferenciar o que lhe é imposto socialmente e os conteúdos 

inconscientes, como os complexos e arquétipos. 

 De acordo com os escritos freudianos, as imagens escapam com mais 

facilmente do superego do que as palavras, alojando no inconsciente e por este 

motivo o indivíduo se expressa melhor de forma não verbal. A necessidade da 

comunicação por símbolos se originou deste pressuposto, como forma de auto-

conhecimento no tratamento terapêutico. Parte dessa dificuldade de explicar 

sonhos deve-se à tarefa de traduzir essas imagens em palavras. Quando 

sonham, algumas pessoas dizem que poderiam mais facilmente desenhá-los 

que escrevê-los.  

No Brasil, os trabalhos desenvolvidos por Ulysses Pernambucano, já no início 

do século XX, serviram de incentivo para a escrita da monografia de Silvio 

Moura, apresentada em 1923 e intitulada como "Manifestações artísticas nos 

alienados". Osório Cesar é outro nome de importância, ele desenvolveu sua 

prática e pesquisas no Hospital do Juquery, na cidade de Franco da Rocha, em 

São Paulo. Em 1929, publicou o livro "A expressão artística nos alienados", 

onde propôs uma forma de compreensão das produções artísticas destes 

indivíduos. Em 1923, neste hospital, é oficialmente inaugurada a Oficina de 

Pintura e, em 1949, a Escola Livre de Artes Plásticas. Outro nome importante 

no país é de Nise da Silveira, seu trabalho foi desenvolvido no Hospital 

Engenho de Dentro no Rio de Janeiro. Estas práticas tem se ampliado, com a 

Arteterapia estando inserida em diversas áreas.  
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Deste modo, a Arteterapia é o termo comumente utilizado para designar o uso 

de recursos artísticos em contextos terapêuticos. Esta definição é ampla, pois 

presume que o processo do fazer artístico tem o potencial de curar quando o 

paciente é acompanhado pelo arteterapeuta, pois quando eles constrõem uma 

relação, facilita a ampliação da consciência e do auto-conhecimento, 

possibilitando mudanças. Assim, a Arteterapia é um caminho através do qual 

cada indivíduo pode encontrar possibilidades de expressão para elaborar, 

processar e redimensionar suas dificuldades na vida através de técnicas e 

materiais artísticos. 

A Arteterapia pode atender a qualquer pessoa que tenha problemas 

emocionais ou psicológicos, que queira saber mais sobre si mesma e sua 

relação com o mundo que a rodeia, especialmente as que acham difícil 

exprimir-se por palavras. Muitas vezes elas conseguem expôr medos e 

necessidades que estão tão profundamente ocultos que a pessoa normalmente 

nem tem consciência dos mesmos. Dar a eles uma forma visual, com barro, 

tintas ou qualquer outro meio artístico, pode ser o início do processo de 

melhora, pois ajuda a pessoa a reconhecer seus problemas e a redescobrir sua 

capacidade criativa. A arteterapia utiliza o desenho, a pintura, a dança, a 

escultura, o teatro, a modelagem e outros recursos de expressão para o 

autoconhecimento, a suavização de sintomas e o tratamento de doenças e 

problemas. A cada criação, o conteúdo da pessoa toma forma e ela sente que 

pode transformar suas angústias e suas aflições em arte, descobrindo que 

pode criar novas maneiras para lidar com os seus problemas. O período de 

tratamento varia de acordo com as necessidades de cada um e pode ocorrer 

individualmente ou em pequenos grupos.  

Com tudo isso, a busca da terapia através da arte é uma forma simples e 

criativa para resolução de conflitos internos, pois a Arteterapia pode resgatar o 

potencial criativo do homem, buscando a psique saudável e estimulando a 

autonomia e a transformação interna para a reestruturação do ser.  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Psique_%28Psicologia%29&action=edit&redlink=1
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2 . 2 - A ARTETERAPIA COMO AUXÍLIO NO 

DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO  

 

As novas metodologias da educação procuram enfatizar atividades que 

privilegiem a ação do aluno. Assim, atividades relacionadas à Arte são ótimos 

recursos uma vez que a arte, desde o início das civilizações até a atualidade, 

vem ocupando um importante espaço na formação do ser humano. 

Não se trata da arte pela arte, tão pouco da arte apenas como recurso 

facilitador da aprendizagem, mas sobretudo da arte como forma integradora de 

outros recursos afim de promover o crescimento pessoal do aluno. Pois já se 

sabe que a arte é um elemento relevante na vida de cada indivíduo, e que o 

educador pode munir-se de recursos artísticos, que são de uma riqueza 

inestimável, para auxiliar sua tarefa educativa, principalmente a partir do 

instante em que torna-se consciente da possibilidades de reestruturação da 

concepção do saber, englobando todos os tipos de inteligência e tendo a 

oportunidade de buscar diferentes maneiras de transmitir a mesma mensagem, 

aproveitando-se das possibilidades que o repertório de conhecimentos e 

emoções que o educando traz.  

Desta forma , o aluno poderá utilizar as práticas artísticas para expressar seus 

sentimentos e emoções, sem censuras, sem se importar com a apreciação 

estética ou com a capacidade criativa, fazendo, posteriormente, a interpretação 

do que foi criado.  

Nesse processo, tanto educando quanto docentes se enriquecem quando 

utilizam recursos artísticos como forma de mediação do diálogo interno, da 

visão de mundo, enfim, aperfeiçoam-se, ampliam a própria visão e suas 

possibilidades. Este processo favorece ao amadurecimento e ao auto-

conhecimento, pois ao rever o conteúdo que foi trabalhando em suas aulas e o 

resultado, analisam, refletem sobre os problemas encontrados, mas não se 

vêem como vítimas do processo, e sim como co-autores.  
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As atividades de arterapia estimulam a criatividade, o autoconhecimento, a 

desinibição, o que ocasiona aos participantes um sentimento de integração 

com o mundo, instigando a resolução de conflitos pessoais, a melhora do 

desenvolvimento harmônico da personalidade e, consequentemente, a 

melhora no relacionamento social. Além disso, através da estimulação da 

expressão, a Arteterapia favorece a liberação de emoções, de imagens 

perturbadoras do inconsciente, de conflitos internos, contato com ansiedades, 

medos, conteúdos reprimidos, e propicia o desenvolvimento da coordenação 

motora e do equilíbrio físico, mental e espiritual.  

A utilização da arterapia como elo de interação entre os vários campos do 

conhecimento colabora, sobretudo, na construção da interdisciplinaridade no 

âmbito escolar, aprimorando a comunicação entre os conteúdos, 

estabelecendo ligações entre os anseios do mundo atual com o mais remoto 

passado, enfim promovendo o desenvolvimento do potencial humano por meio 

de situações que colaborem para a leitura do mundo de maneira ampla, rica e 

profunda. Quando se desenvolve uma atividade artística, o sujeito não está 

somente interferindo na realidade, mas também está se estruturando de uma 

forma mais apropriada, eficiente e saudável.  

Por meio das variadas manifestações artísticas, o educando pode se expressar 

de uma maneira própria e singular, e superar os mais diversos bloqueios 

referentes à sua comunicação. Ao se utilizar  diferentes tipos de expressão 

artística, muitas vezes com recursos simples e eficientes, a arteterapia pode 

favorecer ao desenvolvimento e à superação de limitações pessoais. Desta 

forma, pode elevar o repertório de habilidades, melhorar a estruturação da 

personalidade, a habilidade em lidar com os seus próprios conflitos, aumentar o 

horizonte de interesses e a composição de novos objetivos.  

 

"A educação escolar deve assumir, através do ensino e da aprendizagem do 

conhecimento acumulado pela humanidade, a responsabilidade de dar ao educando o 

instrumento para que ele exerça uma cidadania mais consciente, crítica e 

participante." (Ferraz e Fusari, 1993 p. 33 e 34) 
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 3 - HISTÓRIA DA ARTE 

 

 

 

 

3.1 – ESTUDO DA HISTÓRIA DA ARTE  

 

A história da arte é uma ciência que procura estudar os diversos movimentos 

que caracterizam os vários períodos históricos da arte. Para entender estes 

movimentos, é necessário ir além da criação do artista, pois, na maioria das 

vezes, a arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em 

consonância com as idéias e aspirações, as necessidades e as esperanças de 

uma situação histórica particular. Mas, ao mesmo tempo, a arte supera essa 

limitação e, dentro do momento histórico, cria também um momento de 

humanidade que promete constância no desenvolvimento. Assim como a 

sociedade, a arte não é estática, os movimentos estilísticos aparecem a partir 

dos anseios existentes em cada época, e estes estão em constante alteração.    

No estudo da história da arte, não devemos encarar a arte como um conjunto 

anônimo e sim como o trabalho de artistas individuais, ou não, possuidores de 

uma maior sensibilidade e aspirações especificamente deles. Acima de tudo, 

devemos estudar as condições sociais, os movimentos e conflitos de cada 

período, as relações entre as classes, as lutas entre elas e as idéias 

resultantes dessas lutas na religião, na filosofia e na política, a fim de que a 

arte do período estudado se dê em um contexto real do vivido na época. 

O conjunto de características semelhantes criam os estilos artísticos. Assim, 

quando analisamos as realizações de um determinado período artístico, 

também precisamos levar em conta os problemas estilísticos e formais do estilo 

dominante, porém, devemos considerar igualmente os desvios que se 

manifestam em relação a tal estilo. 
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Dar nome a um estilo ou a uma escola de expressão visual é uma grande 

conveniência histórica para facilitar a identificação e a referência. Cada nome 

evoca uma série de pistas visuais identificáveis que, em conjunto, abarcam a 

obra de muitos artistas, além de um período e lugar.  

 

Em arte, o tempo, como a mente, não é objeto do conhecimento em 

si mesmo. Somente conhecemos o tempo pelo que acontece nele e 

pela observação das mudanças e permanências. (BARBOSA, 2005, 

p. 96). 

 

 

 

3.2 – OS ESTILOS ARTÍSTICOS 

  

A Arte se iniciou junto com a história das civilizações. Já na Pré-história, no 

período paleolítico (pedra lascada), as primeiras manifestações artísticas 

consistiam em pinturas e gravuras feitas nas paredes das cavernas, ossos e 

pedaços de marfim ou dentes de animais.  

O homem partiu do abstrato e chegou ao figurativo, seus desenhos 

assemelhavam-se a garatujas. Neste período não se encontram registros de 

representações de vegetais. Representavam animais (cervos, bizontes, cavalos 

selvagens, mamutes, etc.) e, em menor quantidade, a figura humana como 

forma de registrar seus feitos, suas caçadas e outros acontecimentos, outra 

variante aponta a hipótese de que o homem desenhava antes de caçar para 

prender o espírito do animal, facilitando a caçada. 

As cores eram extraídas de vários materiais: folhas, ossos, sangue de animais, 

pedra calcária, etc. O desenho e a gravura são a arte predominante neste 

período. As formas esculpidas dão mais ênfase às mulheres corpulentas, ideal 

predominante naquela época. 
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O que resta de registro desta época são desenhos nas paredes das cavernas e 

partes do que poderiam ter sido instrumentos rudimentares, tais como flautas 

de bambu e ossos, e tambores. 

O fogo começa a ser utilizado na fabricação de utensílios de cerâmica. No 

período Neolítico (pedra polida), o homem deixa de ser nômade, inicia a 

agricultura, a criação de animais e constrói aldeias, organizando suas relações 

sociais e mudando sua consciência em relação à realidade. 

A cerâmica tornou-se cada vez mais freqüente, podendo ser utilizada na 

fabricação de vasos lisos e canecas simples, de fundo esférico-pontiagudo e 

ornamentadas com riscas e pontos, com adornos gravados ou entalhados, ou 

ainda, canecas que se alargam nas bordas, em forma de tulipa. Nesta época, 

também surgiram esculturas em metais e adornos corporais, e os instrumentos 

eram fabricados com capricho, tendo os cabos esculpidos. Outro 

acontecimento importante deste período é o surgimento da escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Idade Antiga foi o período das grandes civilizações míticas. Neste ciclo 

histórico foram produzidas as Sete Maravilhas do Mundo Antigo: as Pirâmides 

do Egito, o Colosso de Rodes, os Jardins Suspensos da Babilônia, a Estátua 

de Zeus, o Templo de Ártemis, o Mausoléu de Halicarnasso e o Farol de 

FIGURA 01 – PINTURA RUPESTRE 

Disponível em: www.arqueologyc.hpg.ig.com.br/rupestre.htm 
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Alexandria. Nesta época, se destacaram quatro grandes civilizações: 

mesopotâmica, egípcia, grega e romana. 

* Mesopotâmica: onde foram desenvolvidas muitas civilizações que mais tarde 

transformaram-se em cidades rivais, alternando no domínio do poder. 

Apreciavam a música, e a religiosidade era presente nesta cultura. A cultura 

Mesopotâmica desenvolveu-se ao longo de muitos séculos e de diferentes 

civilizações, não sendo, portanto, muito coesa em suas manifestações 

artísticas. A arquitetura, mais desenvolvida das artes, caracterizou-se pelo 

exibicionismo e pelo luxo. Construíram templos e palácios, que eram 

considerados cópias dos existentes nos céus, de tijolos, por ser escassa a 

pedra na região. Nas construções, empregavam argila, ladrilhos e tijolos. 

 

 

 

* Egípcia: povo excessivamente religioso e mítico, trabalhou as artes nas mais 

variadas manifestações, destacando a arquitetura, a pintura e a escultura. 

Construíram grandes monumentos funerários e religiosos, usando poucas 

aberturas e simplicidade de formas. Na pintura, apresenta as seguintes 

características: ausência de perspectiva, uso da Lei da Frontalidade, uso de 

cores planas, união da pintura com os hieróglifos. A pintura era muito utilizada 

como complemento da escultura e da arquitetura. Por sua vez, as esculturas 

eram gigantescas, esculpidas em rocha e representavam rigidez e imobilidade. 

FIGURA 02 – ESCULTURA MESOPOTÂNICA  

Disponível em: www.pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Gudea_of_Lagash_Girsu.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Gudea_of_Lagash_Girsu.jpg
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Os homens dessas civilizações possuíam uma mentalidade voltada 

exclusivamente para a praticidade e, do ponto de vista artístico, realizaram 

obras que pudessem ter utilidade. Essa utilidade não era necessariamente 

material, podia ser ideológica, política ou religiosa. 

  

 

 

* Grega: Enquanto a arte egípcia foi uma arte ligada ao espírito, a arte grega 

ligou-se à inteligência, pois os seus reis não eram deuses, mas seres 

inteligentes e justos que se dedicavam ao bem-estar do povo. A arte grega 

voltava-se para o gozo da vida presente. Na sua constante busca da perfeição, 

o artista grego criou uma arte de elaboração intelectual em que predominam o 

equilíbrio e a harmonia.  

O povo grego era um povo alegre, que vivia o momento presente, e, 

principalmente, idealista. Era voltado para a arte do pensar, a Filosofia, com o 

predomínio da busca da perfeição. A arquitetura apresentava três estilos 

diferentes, um para cada governo: dórico (frontão e pilastra de sustentação 

planos e lisos), jônico (frontão plano, porém trabalhado, e coluna com adornos) 

e coríntios (frontão e colunas decorados). A arquitetura Grega apresenta como 

características gerais o uso de plantas regulares, frontão triangular, colunas 

rodeando os edifícios e predomínio da linha horizontal sobre a vertical. A 

escultura grega foi muito trabalhada, tendo na estatuária seu ponto máximo, 

com destaque para a expressão corporal, o movimento e a técnica antefrontal 

(flexão de um dos joelhos). A pintura era encontrada com maior freqüência nas 

FIGURA 03 – PINTURA EGÍPCIA  

Disponível em: http://http://www.portalartes.com.br/portal/historia_arte_mundo_antigo.asp 
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cerâmicas com cenas de guerras ou da vida cotidiana, ou o mar e seus 

habitantes. Os vasos eram normalmente pintados com as cores preto e 

vermelho, ou trabalhados com pedras coloridas formando mosaicos com 

formas geométricas, animais ou cenas mitológicas. O teatro originou-se na 

Grécia, onde se destacou a comédia e a tragédia. Tanto o teatro quanto a 

música eram elementos muito valorizados nesta sociedade, que tinha a lira 

como instrumento nacional.  

 

 

 

* Romana: a sua civilização caracterizou-se pelo senso de realismo e 

utilitarismo, tinham como objetivo conquistar o mundo.  Dedicavam-se à arte de 

governar e fazer leis. Depois de conquistar a Grécia é que as artes começaram 

a florescer em Roma. As construções mais típicas são templos, basílicas, 

termas, circos, teatros, monumentos decorativos e aquedutos, com ênfase na 

forma circular, tamanho colossal, uso de arcos e abóbadas e estátuas nos 

telhados. As estátuas apresentavam grande realismo, uso do retrato em larga 

escala, movimento e técnica antefrontal. A pintura tinha duas finalidades: 

retratística ou parietal (decoração de paredes), feita em afrescos, com cenas 

bucólicas, cotidianas, eróticas ou mitológicas. As outras formas de expressão 

artística também foram exercidas, sempre com a influência da arte grega e 

etrusca, cuja característica era possuir uma arte ditada pela religião e, apesar 

da existência de mármore em seu solo italiano, preferiam modelar o bronze. 

FIGURA 04 – TEMPLO DÓRICO   

Disponível em: www.historiadaarte.com.br/imagens/TESEION.JPG 
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Já a Arte Medieval foi subdividida em três estilos artísticos.  

* Arte Bizantina: possui características orientais e ocidentais, pois sofreu 

influência de ambas as partes do mundo por estar em uma área de entreposto 

comercial. Seu ponto máximo foi na arquitetura, com uso em abundância do 

mármore, decoração utilizando a fauna e a flora como motivos principais e uso 

do arco romano e arco ogival ao mesmo tempo. Na pintura, as principais 

características são: ausência de perspectiva e de volume, figuras sacras ou 

imperadores, figuras alongadas, magras, com pés, mãos e cabeças pequenos, 

todas as figuras do mesmo tamanho, destacando-se algumas por ordem de 

hierarquia, ausência de paisagem de fundo, predomínio do mosaico e uso das 

cores azul, vermelho e dourado.       

 

FIGURA 06 – PINTURA BIZANTINA   

Disponível em: www.calabria.org.uk/calabria/arte-
cultura/pilerioweb.jpg 

FIGURA 05 – TEATRO ROMANO   

Disponível em: www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=29 
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* Arte Romântica: reflete um período conturbado na Europa, em que se 

estabelecem os feudos e ocorrem as guerras de conquista territorial. É um 

estilo pesado, cujo ponto alto é a arquitetura, suas principais 

características são as paredes grossas, uso de arco romano, templos com 

uma nave central e duas laterais menores e uso da rosácea. A escultura 

era utilizada como complemento da arquitetura e caracterizou-se por 

pobreza na criatividade, formas rudes e estátuas sem movimento. Na 

pintura, manifestavam-se temas sacros, figuras uniformes, altas e 

curvadas para frente, ausência de paisagem, perspectiva e volume. Todas 

as manifestações artísticas desta época foram inspiradas no 

Teocentrismo, cuja crença aponta Deus como centro do universo. Com 

relação às esculturas e pinturas podemos destacar o caráter didático-

religioso. Numa época em que poucos sabiam ler, a Igreja utilizou as 

esculturas, vitrais e pinturas, principalmente dentro das igrejas e catedrais, 

para ensinar os princípios da religião católica. Os temas mais abordados 

foram: vida de Jesus e dos santos, passagens da Bíblia e outros temas 

cristãos.   

 

 

 

FIGURA 07 – CASTELO ROMÂNTICO 

Disponível em: www.pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Se_Velha_de_Coimbra_3.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Se_Velha_de_Coimbra_3.jpg
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* Arte Gótica: surge na época em que a filosofia Teocentrista atingiu seu 

apogeu. Se manifestou principalmente na arquitetura, com o uso de 

rosáceas, vitrais, arcos, dentre outros. A verticalidade é uma das principais 

características deste estilo artístico. A escultura encontra-se integrada à 

arquitetura, com um estilo harmonioso e expressivo, apresentando 

rendilhados executados na madeira, na pedra ou no ouro. A pintura 

apresenta as mesmas características da pintura bizantina e romântica, 

sendo, na maior parte, substituída pelo vitral.  Com relação às esculturas 

góticas, o realismo prevaleceu. Os escultores buscavam dar um aspecto 

real e humano às figuras retratadas (anjos, santos e personagens 

bíblicos).   No tocante à pintura, podemos destacar as iluminuras, os 

vitrais, painéis e afrescos. Embora a temática religiosa ainda 

prevalecesse, observa-se, no século XV, algumas características do 

Renascimento: busca do realismo, expressões emotivas e diversidade de 

cores.  

     

 

O estilo Renascentista foi um movimento de renovação cultural e artística que 

marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O Teocentrismo é 

substituído pelo Humanismo, que valoriza o homem e suas potencialidades. 

Assim, a arte conquista seu próprio espaço. 

Suas principais características são a valorização do homem, inspiração nos 

modelos greco-romanos, perfeição de formas, equilíbrio e harmonia, arte para 

a elite e volta à natureza como fonte de inspiração. A arquitetura utilizava as 

FIGURA 08 – CATEDRAL DE NOTRE DAME DE PARIS 

Disponível em: www.broroy.com/notre%20dame%20cathedral.jpg 

http://www.suapesquisa.com/renascimento
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ordens arquitetônicas gregas, predomínio do horizontal sobre o vertical, frontal 

triangular, uso de arcos, abóbadas e cúpulas e estátuas no telhado. A escultura 

retoma as características da escultura grega e romana. A pintura apresenta 

novas técnicas (esfumato, claro-escuro), passa a ser tridimensional e a ter um 

eixo central, utilizava-se da perspectiva científica, retratística, paisagem como 

fundo e da figura da mulher não só como santa. 

 

O Maneirismo, que desenvolveu-se em Roma, paralelamente ao renascimento 

clássico, do ano de 1520 até por volta de 1610. Foi um movimento artístico 

afastado conscientemente do modelo da antiguidade clássica: o maneirismo 

(maniera, em italiano, significa maneira). Uma evidente tendência para a 

estilização exagerada e um capricho nos detalhes começa a ser sua marca, 

extrapolando assim as rígidas linhas dos cânones clássicos. Alguns 

historiadores o consideram uma transição entre o renascimento e o barroco, 

enquanto outros preferem vê-lo como um estilo, propriamente dito. O certo, 

porém, é que o maneirismo é uma conseqüência de um renascimento clássico 

que entra em decadência. Os artistas se vêem obrigados a partir em busca de 

elementos que lhes permitam renovar e desenvolver todas as habilidades e 

técnicas adquiridas durante o renascimento. 

Uma de suas fontes principais de inspiração é o espírito religioso reinante na 

Europa nesse momento. Não só a Igreja, mas toda a Europa estava dividida 

após a Reforma de Lutero. Carlos V, depois de derrotar as tropas do sumo 

pontífice, saqueia e destrói Roma. Reinam a desolação e a incerteza. Os 

grandes impérios começam a se formar. Pintores, arquitetos e escultores são 

FIGURA 09 – Monalisa, Leonardo da Vinci  

Disponível em: www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=215 
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impelidos de deixar Roma com destino a outras cidades. Valendo-se dos 

mesmos elementos do renascimento, mas agora com um espírito totalmente 

diferente, criam uma arte de labirintos, espirais e proporções estranhas, que 

são, sem dúvida, a marca inconfundível do estilo maneirista. Mais adiante, essa 

arte acabaria cultivada em todas as grandes cidades européias. 

 

O Barroco foi um período caracterizado por grandes dramas entre espírito e 

matéria. No Barroco predomina o aspecto emocional, juntamente com o 

sentimento religioso, apresentado em todas as formas de arte, com as 

seguintes características gerais: verticalidade, fuga da linha reta, grandes 

efeitos decorativos e uso de curvas e contracurvas. A arquitetura também se 

entrelaça com a escultura, além da utilização de colunas retorcidas e 

decoração abundante. Na pintura há violentos contrastes de luz e sombra, 

figura vindo para frente em contrate com o fundo escuro, pinturas nos tetos que 

dão a impressão de infinito com efeitos ilusionistas e grande quantidade de 

figuras nos quadros. 

É na escultura que o Barroco alcança seu ponto máximo, é usada em 

abundância, completando a arquitetura, mas também aparece como arte 

autônoma, com colunas em espiral, guirlandas e anjos para unir os elementos 

e dar movimento e expressividade à figura humana.      

No Barroco existiu uma exaltação dos sentimentos, a religiosidade foi expressa 

de forma dramática, intensa, procurando envolver emocionalmente as pessoas. 

Além da temática religiosa, os temas mitológicos e a pintura que exaltava o 

FIGURA 10 – Cristo Abraçado à Cruz, El Greco   

Disponível em: www.historianet.com.br 
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direito divino dos reis (teoria defendida pela Igreja e pelo Estado Nacional 

Absolutista que se consolidava) também eram freqüentes. De certa maneira, 

houve uma retomada do espírito religioso e místico da Idade Média, numa 

espécie de ressurgimento da visão teocêntrica do mundo.    

Próximo de seu fim, o estilo Barroco ficou conhecido mundialmente como 

Rococó pelo exagero de curvas na decoração. 

 

 

 

 

Em seguida, contrapondo às idéias do Barroco e do Rococó, surge o 

Neoclassicismo que teve mais notoriedade nas artes e na literatura. Este estilo 

representa, na verdade, a restauração da Antiguidade Clássica Greco-Romana, 

a exemplo da Renascença, e porque os princípios estéticos das artes grega e 

romana, transformados em métodos e processos didáticos, passaram a ser 

adotados nas academias de arte oficiais existentes na Europa. Nas artes 

plásticas, este período artístico não trouxe novidades. Foi na literatura que 

encontrou seu ponto máximo. No Brasil, a arte acadêmica preocupou-se com 

temas históricos.   

FIGURA 11 – Vocação de São Mateus, Caravaggio 

Disponível em: www.catholique-rouen.cef.fr/IMG/jpg/Image11_jpeg.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/The_Calling_of_Saint_Matthew_by_Carvaggio.jpg
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Com o Romantismo, movimento artístico que apresentou acentuado 

subjetivismo, houve a valorização das coisas do passado e propensão para o 

sonho, o ideal, o emocional e o nacionalismo. Na arquitetura ocorre a 

revalorização do Gótico. Na pintura, existe a liberdade de composição, 

exuberância de cor, predominância da cor vermelha, contraste de luz e sombra 

e pinceladas livres, pastosas e irregulares. Na escultura, os artistas 

apresentam dinamismo e movimento, principalmente através do alto relevo. O 

Brasil apresentou todas as características do Romantismo europeu, mas o 

herói brasileiro foi o índio e o escravo, reforçando, nas manifestações artísticas, 

a crítica a uma sociedade injusta.      

 

Para contrapor o Romantismo, surge o Realismo. Neste período houve um 

avanço tecnológico muito grande e isto fez com que as idéias do homem se 

voltassem para o real, o concreto, o científico, o objetivo. Na arquitetura 

aparecem novos materiais a serem explorados. Na escultura, Rodin é o 

principal nome, sendo também considerado o percussor da escultura moderna, 

FIGURA 12 – A Fonte, Ingres, 1856 

Óleo sobre tela – 164x82 

Disponível em: WWW.upload.wikimedia. /Pintura_do_neoclassicismo =/images 

FIGURA 13 – A Liberdade Guiando o Povo, Delacroix, 1860 

Disponível em: www.tarleton.edu 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Ingres%2C_The_source.jpg
http://www.tarleton.edu/
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pelo realismo de suas obras e pela técnica utilizada. Na pintura, o Realismo 

agiu mais como uma passagem para o Impressionismo e a Arte Moderna. O 

Realismo caracteriza-se por buscar na natureza seus temas e discutir a 

realidade social da época. 

 

Já o Impressionismo surgiu numa época de mudanças de mentalidade e no 

setor industrial. Os artistas tentaram fixar as impressões do momento diante da 

realidade com pinturas ao ar livre, diretamente sobre o motivo, com pinceladas 

soltas e irregulares, uso de cores puras, contornos difusos das figuras, 

verdadeiras manchas sugerindo formas, muita luz nas cores, predominância de 

paisagens e a perspectiva passa a ser sugerida através da graduação de tons. 

Os impressionistas adotaram temas até então considerados indignos de 

grandes artistas, como natureza morta, paisagens, cotidiano das ruas e o 

gênero anedótico.  

             

             

 

FIGURA 14 – O Beijo, August Rodin, 1886 

Disponível em: www.mam.org/collections/19thcentury_detail_rodin.htm 

FIGURA 15 – Tarde de Domingo na Ilha de La Grande, Jatte, Georges Seurat, 1886  

Disponível em: www.artistsguilds.com/art/Seurat.htm 

http://www.tarleton.edu/
http://mam.org/collections/19thcentury_detail_rodin.htm
http://www.tarleton.edu/
http://www.artistsguilds.com/art/Seurat.htm
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Próximo ao período Impressionista aparece o Simbolismo, que surge com uma 

acentuada visão de mundo, orientada para a percepção e a valorização da 

realidade interior, tenta traduzir a extraordinária complexidade do espírito do 

homem moderno, as suas sensações, idéias e necessidades. A pintura 

apresenta imagens estáticas, misteriosas e com forte predominância psíquica, 

filosófica e religiosa. 

 

 

Arte Moderna é o termo comum usado para designar a maior parte da 

produção artística do fim do Século XIX até meados dos anos 1970 (embora 

não haja consenso sobre essas datas), enquanto que a produção mais recente 

da arte é chamada freqüentemente de arte contemporânea (alguns preferem 

chamar de arte pós-moderna). A arte moderna se refere a uma nova 

abordagem da arte em um momento no qual não mais era importante que ela 

representasse exatamente um assunto ou objeto (através da pintura e da 

escultura) – a popularização da fotografia fez com que houvesse uma 

diminuição drástica na demanda por certos meios artísticos tradicionais, a 

pintura especialmente. Ao invés disso, os artistas passam a experimentar 

novas visões, através de idéias inéditas sobre a natureza, os materiais e as 

funções da arte, e com freqüência indo em direção à abstração. A noção de 

arte moderna está estreitamente relacionada com o modernismo. A Arte 

Moderna engloba os diversos movimentos artísticos que se seguiram após o 

Impressionismo, que a rigor não chegam a constituir escolas, sendo grupos de 

artistas com idéias afins.  

FIGURA 16 – O Beijo, Gustav Klimit, 1907  

Disponível em: www.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Gustav_Klimt_016.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A2nea
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-modernismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abstra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
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* Cubismo: sua principal característica é a tentativa de situar uma forma no 

espaço sem o processo formal de perspectiva. Possui duas ramificações: 

Cubismo Analítico, onde há a tentativa de mostrar todas as faces do objeto ao 

mesmo tempo, e o Cubismo Sintético, que divide a figura em planos, 

segmentos e zonas de cor, trabalhando com escalas de tons, a figura é 

dividida, mas não é decomposta.      

 

* Expressionismo: reflete a angústia do pós Primeira Guerra e o período 

instável de antes da Segunda Guerra. Tem maior destaque na pintura, 

expressando sentimentos. Sua principal característica é a deformação, mas 

também há destaque para a linha, que tem valor fundamental na composição 

das obras, e para as cores que são dramáticas apesar de puras e simples. 

Deforma-se a figura, para ressaltar o sentimento. Predominância dos valores 

emocionais sobre os intelectuais. 

 

* Futurismo: os artistas pregavam a rejeição total ao passado, apoiando a 

originalidade e a ousadia. Aceitaram, com veemência, o moderno mundo 

tecnológico com suas máquinas, produção em massa, sons mecânicos, etc. 

Predominavam linhas, traços, retas, curvas e cores organizadas no propósito 

de sugerir sensações dinâmicas e vertiginosas, de movimento e velocidade, 

com inspiração no Cubismo. Procura-se neste estilo expressar o movimento 

FIGURA 17 – Guernica, Pablo Picasso, 1907  

Disponível em: www.artmuseums.com/currentevents.htm 

FIGURA 18 – O Grito, Eduard Much, 1907  

Disponível em: www.partes.com.br/o_grito_1893_edward_munch.jpg 

http://www.artmuseums.com/currentevents.htm
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real, registrando a velocidade descrita pelas figuras em movimento no espaço. 

O artista futurista não está interessado em retratar um automóvel, mas captar a 

forma plástica a velocidade descrita por ele no espaço. 

 

* Näif: também conhecida como pintura Ingênua ou Primitiva, caracteriza-se 

pela simplicidade, espontaneidade e naturalidade. Os artistas procuravam 

utilizar cores brilhantes e possuíam uma visão infantil e poética do mundo. As 

principais características da arte naïf na pintura são a forma desajeitada, uso 

de cores primárias, sem grandes nuances, simplicidade, composição plana, 

bidimensional, com tendência à simetria. É a arte da espontaneidade, do fazer 

artístico sem escola nem orientação, portanto é instintiva e onde o artista 

expande seu universo particular. O artista naïf não se preocupa em preservar 

as proporções naturais nem os dados anatômicos corretos das figuras que 

representa.  

     

 

 

* Dadaísmo: movimento literário e artístico que procurava expressar a 

decepção que era experimentada com os valores racionais da cultura. 

FIGURA 20 – A Cigana Adormecida, Henri Rosseau, 1907  

Disponível em: www.elliomendes.zip.net 

FIGURA 19 – Formas Únicas de Continuidade no Espaço, Umberto Boccione, 1913 

Disponível em: www.wikipedia.org/wiki/Futurismo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:%27Unique_Forms_of_Continuity_in_Space%27%2C_1913_bronze_by_Umberto_Boccioni.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
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Baseavam sua teoria de criação artística no puro automatismo psíquico e na 

exploração do subconsciente, onde toda arte deveria ser criada sem qualquer 

intervenção da lógica ou razão. O Dadaísmo defende o absurdo, a incoerência, 

a desordem, o caos. Politicamente, firma-se como um protesto contra uma 

civilização que não conseguiria evitar a guerra. 

 

* Abstracionismo: com a invenção da máquina fotográfica, a arte se volta para 

a expressão interior, o artista não necessita mais ser fiel ao modelo. Trabalha 

com jogos de luz, sombra, ritmo, cor, harmonia, equilíbrio, linha, ponto, formas 

geométricas e abstratas. A pintura é produzida partindo de uma compulsão 

interior que se manifesta através de uma ação física significativa.  Quando a 

significação de um quadro depende essencialmente da cor e da forma, quando 

o pintor rompe os últimos laços que ligam a sua obra à realidade visível, ela 

passa a ser abstrata.  

 

* Construtivismo: a arte submete-se ao conceito de útil, parece exprimir uma 

necessidade do concreto no pós Primeira Guerra Mundial. Caracterizou-se, de 

forma geral, pela utilização constante de geometria, cores primárias, 

fotomontagem e a tipografia sem serifa. Os construtivistas buscavam a técnica 

da engenharia, a utilização dos novos materiais, a tendência para a arquitetura 

FIGURA 21 – A Grande Imagem de Vidro, Duchamp, 1915  

Disponível em: http://www.niteroiartes.com.br/cursos/la_e_ca/modulos2.html 

FIGURA 22 – Número Um, Pollock, 1948  

Disponível em: www.terraingallery.org/Pollock-Number-One-194 

http://www.niteroiartes.com.br/cursos/la_e_ca/dada2.html#vidro
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e o design, a opção pela atividade coletiva em oposição ao individualismo, a 

superação dos limites da arquitetura, da escultura e da pintura, entre outros.        

 

 

 

Surrealismo: movimento que surgiu quando o mundo sofria as conseqüências 

da Primeira Guerra e sentia a tensão que preparava a Segunda, procurava 

encontrar uma forma de manifestar o inconsciente, onde a beleza é o absurdo, 

o inesperado e seu impacto. Volta-se contra todas as formas de ordem lógica, 

moral e social, proclama o poder absoluto do sonho, do instinto, do desejo e da 

revolta, apoiando-se na psicanálise. Não havia preocupação com a razão, a 

estética ou a moral. Suas pinturas também apresentavam humor, paisagens de 

sonhos.     

 

FIGURA 24 – Salvador Dalí  

Disponível em: www.infopedia.pt/mostra_imagem.jsp?recid=5759 

FIGURA 23 – Monumento da III Internacional, Tatlin. 

Disponível em: www.exopotamia.com/colon2002/images/conciertos/12/adn.gif 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Monumento_da_III_Internacional&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tatlin&action=edit
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* Pop Art: movimento baseado no folclore urbano: publicidade, meios de 

comunicação de massa, mitos, celebrando a realidade e o cotidiano, ao 

vulgarismo da realidade de consumo através de quadrinhos, ilustrações, 

anúncios publicitários, colagens, montagens, juntamente com elementos 

fotográficos, pictóricos, escultórios, arquitetônicos, ao lado de novas tintas 

sintéticas industriais.  

 

* Hiper-Realismo: os artistas fazem a pintura a partir da fotografia. Em geral, 

referem-se aos aspectos banais, às cenas e atitudes familiares, retratos, 

paisagens, natureza-morta, reproduzindo com exatidão os detalhes captados 

pela observação precisa. A foto é usada, antes de tudo, como meio para obter 

as informações do mundo, pinta-se a partir delas. Se o modelo vivo - pessoa ou 

cena - sofre permanentemente as interferências do ambiente e está, portanto, 

sempre em movimento, a imagem registrada pela máquina encontra-se 

estática, o que dá a ela um tom de irrealidade. Trata-se da retomada do 

realismo na arte contemporânea.  

 

 

* Inter-Média: exploração simultânea de vários meios artísticos, objetivando 

abolir as fronteiras que separam e isolam cada um dos gêneros artísticos, 

destacando-se a poesia visual.  

FIGURA 25 – Marilyn, Andy Warhol,1960   

Disponível em: www.geocities.com 

FIGURA 26 – Supermarket Lady, Duane Hanson, 1970   

Disponível em: www.museen.aachen.de/.../hauptwerke/hanson.jpg 
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* Happening: gênero de atividade artística coletiva. O artista não só causa 

impacto no observador, mas também o inclui na ação de forma direta ou não, 

assim como o espaço e os objetos utilizados. Não se dirige unicamente aos 

olhos do observador, mas a todos os seus sentidos. Experimental e anárquico, 

apóia-se na idéia do teatro livre. O happening (do inglês, acontecimento) é uma 

forma de expressão das artes visuais que, de certa maneira, apresenta 

características das artes cênicas. Neste tipo de obra, quase sempre planejada, 

incorpora-se algum elemento de espontaneidade ou improvisação, que nunca 

se repete da mesma maneira a cada nova apresentação.        

 

* Minimal Art: arte levada ao extremo da simplicidade e, muitas vezes, com 

repetição das formas. Além das formas, também buscava a repetição de 

materiais. O minimalismo alude ou à redução da variedade visual numa 

imagem, ou ao nível de esforço artístico necessário para produzir tal redução. 

A conseqüência é uma forma de arte mais pura e livre de mistura que 

quaisquer outras, despojada de referências não-essenciais e não subjetiva. A 

pintura minimalista usa, tipicamente, um número limitado de cores e terá um 

desenho geométrico simples. A escultura minimalista, por outro lado, é 

grandemente focada nos materiais.  

 

FIGURA 27 – I Mito, Diana Domingues 

Disponível em: www.geocities.com 

FIGURA 29 – O Terceiro Nominal, Dan Flavin, 1963 

Disponível em: arted.osu.edu 

FIGURA 28 – Arte Performática,Sem Titulo,Laura Lima 

Disponível em: www.galeriadearte.vilabol.uol.com.br/.../11/D.jpg 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
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* Arte Povera: rompe com os processos industriais e se volta para os 

elementos da natureza ou seus derivados. O artista explora as propriedades 

físicas e plásticas desses materiais sem representar ou descrever a natureza.  

 

 

* Arte Ecológica: os artistas trabalham diretamente na natureza, não tendo 

estilo comum. Os trabalhos são perecíveis e realizados sem a presença do 

público, restando deles apenas documentos. 

 

 

 

 

 

* Body-Art: foi na década de 1960 que essa forma de arte se popularizou e se 

espalhou pelo mundo. Os artistas voltaram-se para seus próprios corpos como 

suporte e meio de expressão. O corpo surge como um campo novo de 

possibilidades, em sua materialidade (suor, sangue, fezes, química e física) e 

em seus movimentos. As performances podem variar do humor ao macabro.    

O espectador pode atuar não apenas de forma passiva, mas também como 

agente interativo. Há casos em que a body art assume o papel de ritual ou 

apresentação pública, outras vezes, sua comunicação com o público se dá 

através de documentação, por meio de vídeos ou fotografia.     

FIGURA 30 – A escultura decapitada, Michelangelo Pistoletto, 1966 

Disponível em: www.pitoresco.com.br/espelho/ povera/arte_povera.htm 

FIGURA 31 – Uma floresta para os teus sonhos, Alberto Carneiro, 1970 

Disponível em: www.pitoresco.com.br/espelho/ povera/arte_povera.htm 
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* Arte Conceitual: se ocupa da problemática da linguagem da arte e da sua 

respectiva comunicação. A arte conceitual recorre frequentemente ao uso 

de fotografias, mapas e textos escritos (como definições de dicionários). 

Podendo reduzir-se a um conjunto de instruções escritas que descrevem a 

obra, sem que esta se realize de fato, dando ênfase à ideia no lugar do 

objeto. Alguns artistas tentam, também, desta forma, mostrar a sua negação 

em produzir objetos de luxo – função geralmente ligada à ideia tradicional 

de arte – como os que podemos ver em museus. Defende a superioridade 

das ideias veiculadas pela obra de arte, deixando os meios usados para 

criar em lugar secundário.        

 

 

 

 

 

FIGURA 33 – Ponta Cabeça, instalação de Tunga,  

Disponível em: www.artepratica.com/especiais/page64/page64.html 

FIGURA 32 – Halloween, Youri Messen-Jaschin, 1998 

Disponível em: www.wikipedia.org/wiki/Body_art  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Halloween_net-1.1.jpg
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4 – ANÁLISES DAS IMAGENS 

 

 

Após pesquisa bibliográfica, onde pôde-se relacionar a arte, a publicidade e a 

educação do olhar, fez-se necessário a leitura de algumas imagens 

publicitárias afim de que a parte teórica desta pesquisa pudesse ser 

fundamentada, também, na prática.  

Para que o mesmo ocorresse, foram selecionados alguns exemplares da 

revista Nova, editora Abril, publicados entre o período de Setembro de 2006 e 

Setembro de 2007, tendo como critério a relevância do estilo artístico na 

imagem.        
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Ao fundo da imagem, aparece uma construção que remete a um arco romano. 

Na cultura romana, os templos guardavam as divindades. A religião era 

politeísta, a família cultuava seus antepassados mantendo as lareiras com o 

fogo sagrado sempre acesso.  

A mulher está próxima ao arco, sugerindo que ela está acima dos homens, 

como uma divindade. O fogo pode ser interpretado com um elemento da 

cultura romana, ou mesmo uma associação ao Cristianismo, que sugere o fogo 

associado ao pecado. 

A mulher aparece com roupas da cor do fogo, da cor do pecado, do diabo. A 

mulher é vista com uma deusa que surge para provocar o simples e mortal 

homem.  

O fogo também pode ser associado ao poder, uma vez que Roma vivia em 

guerra constante e Nero a incendiou. Assim, a mulher tem o poder, ela 

incendeia, ela arde, ela tem o fogo da paixão, da sensualidade.        

   

Figura 35 – Revista Nova, São Paulo, ano 35, 
n. 03, p. 24/25, mar. 2007  
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A arquitetura presente na imagem assemelha-se ao estilo Gótico devido aos 

arcos e as rosáceas, e também ao ambiente escuro em que a imagem se 

apresenta.  

Na época da Idade Média, a religião exercia grande influência sobre a 

população. Os atos cometidos, que eram desaprovados pela igreja, eram 

castigados. A mulher era vista como uma ameaça ao homem, não devendo ser 

tocada. 

A imagem sugere uma mulher cujos valores não são aprovados pela igreja. O 

fogo e o dragão tatuado na mulher são elementos da cultura pagã. Assim, a 

mulher é pecadora por seduzir. Ela parece queimar de desejo, com uma 

expressão facial de prazer. Insinua querer tirar a roupa, ela seduz, provoca. O 

homem no canto da página parece voltado para o altar, buscando a 

religiosidade, na luta entre o sagrado e o profano.  

          

 

 

Figura 36 – Revista Nova, São Paulo, ano 35, 
n. 04, p. 12/13, abr. 2007  
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Com referências bem destacadas, esta imagem associa-se a cultura 

Renascentista. 

 A imagem busca retratar a mulher, valorizando seu lado maternal e superior 

aos homens, quanto membro da família. Esta leitura pode feita observando-se 

a pose da mulher (ao centro), cercada de anjos, carregando uma criança.  

O perfume tem uma das cores mais utilizadas neste período artístico: violeta, 

que é a mistura do azul com o vermelho. O azul remete ao que é superior, está 

acima. O vermelho refere-se ao que é terreno. O perfume é para a mulher que 

está acima dos homens e abaixo de Deus.   

É um produto feito para as mulheres que foram coroadas pela maternidade, 

para as mulheres que valorizam o que é clássico, que tem personalidade 

delicada.           

 

 

Figura 37 – Revista Nova, São Paulo, ano 35, 
n. 05, p. 66/67, mai. 2007  
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Esta imagem possui elementos que lembram a cultura grega: templo com 

coluna Dórica, elementos de vestimenta que aparentam roupas de guerra 

(escudo e a lança). A cultura grega valorizava a prática esportiva, realizada 

para agradar aos deuses, porém, só os homens participavam da competição 

mais famosa: os jogos olímpicos.      

A propaganda sugere a mulher como uma guerreira, aquela que faz sua 

história. Troca de papéis: a mulher de atitude, que toma a iniciativa, que atiça, 

que provoca. Porém, o que esta mulher deseja é ser ataca pelos homens. Que 

os homens entrem no jogo da sedução dela. 

A cultura grega também valorizava a beleza física. Aqui, a mulher deseja o 

belo, a perfeição.  

Estes elementos contribuem para que, com esta marca, a mulher se sinta 

atraente, poderosa. Vai de encontro com o comportamento feminino presente 

na contemporaneidade, da mulher que luta, que avança, defende seu espaço.      

 

 

Figura 38 – Revista Nova, São Paulo, ano 35, 
n. 06, p. 09/10, jun. 2007  
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Pertencente a Arte Moderna, a tatuagem é uma manifestação da Body-Art, que 

utiliza o corpo como suporte para as criações artísticas. Desta forma, não há 

dissociação entre a obra e o artista. 

Assim, a propaganda sugere o corpo como objeto de arte. Uma mulher atual, 

dona do seu corpo e que realiza suas vontades sem medo de críticas. Uma 

mulher que quer ser admirada, como uma obra de arte. Que quer mostrar a 

beleza em seu corpo e de seu corpo. Na contemporaneidade, a obra não se 

distingue do artista, o artista vive sua obra. 

 A tatuagem pode ser considerada um elemento de rebeldia, de contestação. 

Neste sentido, pode-se associar a peça íntima a uma mulher que não segue os 

padrões impostos pela sociedade. Acrescenta-se, também, a questão de ser 

uma mulher autêntica, única, assim como a tatuagem.   

 

 

 

Figura 39 – Revista Nova, São Paulo, ano 35, 
n. 06, p. 20, jun. 2007  
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A imagem apresenta alguns elementos que remetem ao período barroco: a 

presença de anjos, do contraste entre o claro e o escuro e a imagem central se 

destacando em um fundo escuro. O Barroco foi um período de conflitos entre o 

material e o espiritual, também valorizava o uso de adornos e de muitos 

enfeites. Este é um produto para a mulher contemporânea que deseja o 

material, mas, também, não abandona o seu lado espiritual, para a mulher que 

se gosta, que se cuida e se enfeita. Quando a mulher usa a maquiagem, ela se 

sente como parte daquilo que é sagrado.  

Uma outra leitura pode ser feita associando a imagem publicitária ao estilo 

renascentista. Uma das características da pintura Renascentista é a retratação 

da nobreza em seus quadros. Os anjos, a coroa e as cores desta imagem 

lembram este período artístico. Assim, a mulher, consumidora da marca, é 

considerada um membro da nobreza, da elite. A maioria das pessoas não tem 

acesso ao produto que ela consome. Ela se sente exclusiva.     

 

 

Figura 40 – Revista Nova, São Paulo, ano 35, 
n. 06, p. 88, jun. 2007  
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5 - CONCLUSÃO 

 

 

 

Após estudo bibliográfico e icnográfico, pôde-se constatar a presença de estilos 

artísticos nas imagens publicitárias.  

Os elementos artísticos presentes nas propagandas destacam as 

potencialidades do produto e também contribuem para ressaltar suas 

qualidades perante os similares. 

A presença da arte nas propagandas transporta o leitor ao momento histórico a 

que pertence o estilo artístico. Remete o leitor a um nível mais elevado da 

sociedade, pois, ainda se tem o conceito que a arte não é para as massas, e 

sim para a elite. 

Nas revistas analisadas, por serem femininas, os elementos da arte reforçam 

as características que as mulheres contemporâneas valorizam, como força, 

poder, autenticidade, iniciativa, etc. A imagem publicitária busca a identificação 

do leitor com o objeto para que o mesmo deseje adquiri-lo, incita o consumo.             

Com isto, torna-se evidente que precisamos deixar nosso olhar mais sensível 

para melhor compreendermos o mundo imagético que nos rodeia.  

É necessário sensibilizar nos não somente para as imagens publicitárias, mas 

para todas as formas de representação que nos são apresentadas, pois estas 

estão em consonância com o meio e o tempo histórico em que são construídas, 

e a sua interpretação pode variar de acordo com a nossa percepção.   

A imagem exerce grande domínio na atual época e percebe-se que sua 

importância expande-se cada vez mais, pois, vivemos em um mundo 

globalizado e a imagem pode ser entendida independente do espaço 

geográfico em que ela é exposta. Além disso, com o bombardeio de 
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informações que recebemos a todo instante, a imagem torna-se mais fácil de 

ser vista e assimilada do que uma mensagem escrita ou falada.         

O papel da escola é essencial para a contribuição das mudanças de 

paradigmas, possibilitando a reeducação do nosso olhar sobre a cultura visual.  

Os PCNs ressaltam a importância de se estudar as produções locais e ir além 

delas, relacionando-as aos meios de comunicação. É papel da escola incluir as 

informações sobre a arte produzida nos âmbitos regional, nacional e 

internacional, compreendendo criticamente também aquelas produzidas pelas 

mídias para democratizar o conhecimento e ampliar as possibilidades de 

participação social do aluno (PCN arte, 1999).  

Desta forma, torna-se importante o estudo da História da Arte para que, 

também, possamos conhecer as representações de outras sociedades e 

épocas. Estes conhecimentos possibilitam o entendimento da caracterização 

dos estilos artísticos e de como estes são influenciados pela cultura e momento 

histórico que pertencem. 

Ao constatarmos que a arte está presente em nossas vidas, muitas vezes de 

maneira sutil, confirmamos a importância da reeducação do olhar, da 

valorização da arte e sua história para a compreensão do mundo presente.  

As artes em geral têm o poder de alcançar emoções profundas, elas podem 

mudar o modo como você se sente em relação ao mundo e a si mesmo. A 

Arteterapia consegue examinar a forma como você olha para si mesmo e para 

o mundo. Seja trabalhando com argila, teatro, palavras ou teclas de um piano, 

uma pessoa constrói um mundo de símbolos que libera idéias e emoções. 

Todos nós temos símbolos que representam nossos pensamentos e 

sentimentos. Pois a arte é, entre todas as atividades, a que agrega de maneira 

mais eficiente os aspectos criativos e racionais do ser humano. 
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