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Introdução ao conceito de Criação e Criatividade
A I déia e sua Ex pressão

Fragmentos de Textos de Armando Sant'Anna e comentários aplicados do professor

A criatividade é cada vez mais uma necessidade intrínseca das organizões modernas. A fonte da
criatividade é o uso racional das idéias em favor do negócio, dos seus objetivos, produtos e
serviços. Uma idéia é vigorosa e de efeito quando impressiona primeiro ao seu criador; pois
somente se pode excitar ou estimular os demais quando primeiro se sente a emoção.
Uma idéia pode ser positiva e excelente, mas quando é expressa com torpeza ou é complexa para
a compreensão perde toda a sua qualidade e fracassa em seu fim. A idéia tem de ter tal força
descritiva em si mesma, que é suficiente por sua própria expressão e não tem a necessidade de
outro complemento gráfico, para entregar seu conteúdo, de maneira a ser claramente
compreensível e registrada de forma instantânea.
A expressão de uma idéia só pode ser alcançada quando o pensamento pode ter um aspecto físico
e se concretize de forma visível, pois a interpretação da pode ser muito diferente e ainda servir
para reduzir novas idéias ou outras que se associem com o original.
Às vezes se desenvolve uma idéia por um processo de geração espontânea, mas toda idéia deve
ter um ponto de partida com base em algo concreto. Nada nasce do nada. Assim, as idéias
começam a aparecer e a se associar, e mesmo as mais disparatadas podem ser o ponto de partida
de uma grande idéia.
Em Administração a idéia começa na marca, seus produtos (ou serviço) e sua utilidade ou
vantagens, mas também pode ser encontrada em qualquer outro aspecto diferente e que logo se
relacione com aqueles. Este sentido sutil é produto da experiência e será facilmente desenvolvido
vendo muito, analisando, concentrando a atenção em tudo e registrando-se conscientemente.
Todos os seres e coisas di mundo que nos rodeiam quando os observamos, analisamos e
compreendemos oferecem-nos idéias. Cada um de nós vive em meio de um abundante material
que se nos oferece generosamente para que a imaginação se desenvolva.
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Criação
A criatividade e a inovação nas organizações está muito longe se ser uma ciência pura. Não existe
fórmula para se produzir idéias, nem os computadores tem demonstrado qualquer inclinação para
a área criativa.
Os esforços que tem sido feitos, nos últimos anos, para ensinar as pessoas a pensar
mais criativamente não dispensam a prática. Algumas atitudes que podem desenvolver
um pensamento criador: definir o problema; dividir para conquistar; buscar um
número razoável de informações precisas; tomar notas, sempre; esquematizar;
imaginar sempre o maior número possível de alternativas; não insistir nos pontos
críticos; estabelecer prazos razoáveis; procurar as atividades que favoreçam a
imaginação.
Criatividade
Significa o ato de dar existência a algo novo, único e original. Em marketing esse “algo novo e
original” deve partir da premissa básica de que deve ser útil à empresa ou ao seu criador, à
comunidade em geral.
Ela pode assumir duas formas principais
a) a invenção
b) a descoberta
Invenção (ou inovação) – quando, pela associação de dois ou mais fatores, aparentemente
díspares, chega-se a um terceiro fator que tem parte dos anteriores mas que, em relação a eles, é
novo. Depende mais da criatividade.
Descoberta – ocorre quando se percebe algo já existente e se verbaliza essa constatação, seja
través de uma definição, seja través de uma equação ou fórmula matemática. Parte de algo já
existente.
Existe um terceiro fator que esclarece melhor o que é a criatividade é a intuição – percepção
súbita de uma solução.
Em termos pragmáticos podemos considerar a criação como a capacidade de formar mentalmente
imagens (ou sistemas ou estruturas) de coisas, idéias ou teorias não presentes ou conhecidas.
Ela assume várias formas:
Imaginação: que é a representação mental ou daquilo que é lembrado, ou do que nunca foi
apresentado aos sentidos. O segundo caso é a a imaginação criadora, imagem mental de coisa
anteriormente desconhecida e nunca apresentada aos sentidos.
Fantasia: que é a capacidade de representar sem restrições o novo e o irreal, eventualmente pela
combinação de elementos da realidade.
Criatividade: (finalmente em si mesma, como é compreendida) é a capacidade de formar
mentalmente idéias, imagens, coisas não-presentes, ou dar existência a algo novo, único e
original, porém com um objetivo determinado.
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Isso equivale a dizer que, quando se é propositadamente criativo, a busca de soluções não está
baseada nem na fragilidade da fantasia (que tem restrições) e nem somente na facilidade da
imaginação ( que funciona reprodutivamente mesmo não se lhe dando objetivo).
A criatividade dentro das organizações não significa, assim, uma busca de originalidade, mas a
busca da solução de problemas objetivos. É muito importante considerar isso, para que não se
faça certas confusões, associando criatividade com o inconvencional ou com o inusitado e viceversa.
O Criativo
É muito comum associar a imagem do criativo a uma figura excêntrica ou alguém sem método
capaz de sacar de sua cartola mágica idéias que resolvem instantaneamente problemas que
ninguém foi capaz de solucionar. Não à toa a própria língua traz um pouco disto para nós, ao
olharmos no Houaiss (o dicionário) uma das acepções desta palavra nos traz o seguinte texto:
Criativo é aquele que se distingue pela aptidão intelectual para criar; criador, inovador; que se
caracteriza pelo caráter inovador; original.
Acontece que apesar do momento da criação em si ser instintivo e ser inconsciente, o método de
favorecer este projeto e produzir idéias úteis é fundamental para o novo criativo. O criativo
moderno das organizações não é um artista: é alguém habilitado para a pragmático missão de
criar novas e melhores soluções para os diversos problemas corporativos. Ligados a exposição das
marcas, mas também ligados a questões financeiras, de produção, de gerenciamento de pessoas e
de sistemas.
É importante lembrar que este novo criativo pode ter talento nato, mas precisa ter também
capacidade de aprender novas vertentes deste caminho. Como o mesmo Houaiss diz, a
criatividade é antes de tudo inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para
criar, inventar, inovar. Isto se dá quer no campo artístico, quer no científico, esportivo etc. Na
gestão também temos obrigação de ser criativos e gerar mais e melhores soluções para as
empresas e instituições que estamos atuando.
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Texto de Apoio – para pensar

O I novador genial não ex iste, esqueça-o!

Artigo de Clemente Nóbrega, em seu site

A história da inovação é assim: alguém inventa, outro pega e dá um uso estranho à intenção
original. Inovação ocorre por meio de seqüências de adaptações, uma puxando a outra. Na cena
de abertura do filme "2001 - Uma Odisséia no Espaço", um pré-humano nota que um osso de
animal morto poderia ser usado como arma. A cena (inesquecível) - ao som de "Assim falou
Zaratustra" - mostra o osso lançado ao ar pelo "macaco" se transformando numa nave espacial
milhões de anos depois. Eis aí. Quem inventa não sabe o que inventa.
O aparelho de fax foi inventado por americanos, mas foram os japoneses que ganharam dinheiro
com ele. Steve Jobs da Apple - o inventor do conceito de computação pessoal - achava que sabia
como o mercado para PCs iria evoluir. Perdeu para Bill Gates que estava longe de saber o que o
Windows se tornaria.
Décadas antes do fax, uma empresinha japonesa - Tokyo Tele Communications - fabricante de
fogões para cozinhar arroz, comprou da americana Western Eletric (por quase nada) a patente do
transistor. Em 1955 lançou o primeiro rádio "de pilha", mudou a história da comunicação e mudou
de nome também: Sony.
Se você rebobinar a fita, vai ver que, da machadinha de pedra lascada ao microchip, raramente
criamos com base em "necessidades e desejos" evidentes. George Basalla, autor de um livro
clássico sobre o tema, diz: "Como todo o reino animal, nós também poderíamos viver sem fogo ou
ferramentas. Cultivar a terra e cozinhar não são pré-condições para a sobrevivência humana e só
são necessidades porque decidimos definir nosso bem-estar assim... Houve tempos em que
'necessidade' levou à construção de pirâmides e templos, em outros, significou movimentar-se em
veículos auto-propulsores... a conquista do supérfluo nos dá mais estímulo que a do necessário
porque os humanos são criação do desejo, não da necessidade".
O automóvel não surgiu da necessidade de nos locomovermos com mais praticidade e rapidez.
Entre 1895 e 1905, carros eram brinquedos para ricos. Necessidade só surgiu depois que eles já
estavam lá (há 10 anos!). É o produto é que inventa a necessidade!
Grandes inventores criam por instinto. Curiosidade. Fantasia. Brincadeira.
Thomas Edson não sabia o que o fonógrafo iria se tornar quando o inventou em 1877. Para ele
seu uso seria pela ordem: "registrar ordens sem ajuda de estenógrafo; fornecer 'livros falados'
para cegos; ensinar a falar em público; reproduzir música; registrar as últimas palavras dos
moribundos..." Reproduzir música era sua quarta prioridade (achava que seria uma coisa muito
trivial para se fazer com sua máquina).
Pode apostar: há sempre um artefato mais primitivo que serve de embrião para o mais complexo.
Até a roda surgiu por evolução de um design que já estava lá.
Quer inovar? Não pergunte ao cliente sobre suas necessidades - ele não sabe e, como você
também não sabe, faça o que acha que deve e fique atento à maneira como seu produto é
percebido; modifique-o se necessário, mate-o se não houver esperança.
Desejos e necessidades emergem desse processo, não são pré-definidos.
* Clemente Nobrega é físico, consultor, escritor e palestrante.
Seu site é www.clementenobrega.com.br .
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AS ESTÉTICAS E SUAS DEFINIÇÕES DA ARTE

Marcos Henrique Camargo1

RESUMO: Este artigo tem por objetivo resumir as definições de arte desenvolvidas, ao
longo da história, nas várias correntes estéticas que visaram definir a arte como uma atividade
cultural dentre outras, buscando seu lugar de destaque na sociedade. As comparações entre
as definições visam explorar as muitas formas de compreender o fenômeno artístico,
empreendidas por pensadores de muitas áreas do conhecimento, especialmente da Filosofia
da Arte.
PALAVRAS-CHAVE: estética, arte, definição da arte, filosofia.

ABSTRACT: This article is meant to review the definitions of art developed along History
in many aesthetic currents that have, among other categories, defined art as a cultural
activity pursuing its higher place in society. The comparison of definitions is intended to
explore the many ways in which thinkers from various realms of knowledge and specifically
from Art Philosophy understand the artistic phenomenon.
KEY WORDS: Aesthetics, art, definitions of art, Philosophy.

A partir de Sócrates e Platão, de acordo com Nietzsche, a arte oscila “na direção de
uma ordem que ignora sua expressão para se estabelecer no discurso, o logos, no qual se
refletirá, mantido a distância pela razão ou mesmo pelo raciocínio”. (CAUQUELIN, 2005,
p. 28). Assim, todo o empreendimento filosófico desde os gregos clássicos até muito
recentemente, visou (ainda visa) englobar a arte como uma atividade dentre outras,
1
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encontrando-lhe um lugar junto as filosofias, ciências e as técnicas. Desse modo, por
milênios, o belo (arte) vem sendo visto como o rosto do bem e a expressão da verdade,
atrelando a atividade artística à normatização ética e à reflexão filosófica.
Embora a palavra ‘estética’ e seu conceito moderno tenham sido desenvolvidos por
A. Baumgarten lá no século XVIII, para denominar e definir um campo de estudos que
deveria tomar a percepção e as sensações como princípios de um conhecimento sensível do
mundo, Kant, Hegel e outros pensadores arrastaram de volta a estética (como filosofia da
arte) ao regaço da filosofia geral.
Hoje, a estética como filosofia da arte ainda se vê debatendo o principal problema da
filosofia, qual seja o de definir tudo em conceitos abstratos para normalizar o mundo. Desse
modo, a definição do que seja a arte tornou-se preocupação primeira, talvez uma obsessão
entre os estetas e filósofos da arte. Os manuais de filosofia insistem em que ninguém pode
ter domínio sobre qualquer tema ou saber, sem antes defini-lo necessária e suficientemente,
com precisão. Assim, ninguém poderia ser artista ou pensar a arte, desconhecendo o que se
define como arte: “o que é a arte”.
1. “O que é a arte?” constitui uma pergunta que conduz obrigatoriamente a um
conceito, que distingue as coisas identificáveis compreendidas numa extensão (definição).
Tais coisas devem possuir propriedades comuns (idem = mesmo) que não existem naquelas
que são externas ao conjunto. Encontrar quais são as propriedades necessárias e suficientes,
que possam identificar as características da arte numa coisa ou num evento sempre foi um
desafio, especialmente para os chamados “essencialistas”, isto é, para aqueles que acreditam
que os objetos de arte possuem propriedades imanentes que lhes são intrínsecas.
A existência de ‘algo em comum’ em todos os objetos considerados artísticos está na
base das teorias essencialistas, que são tributárias do pensamento clássico acerca da
‘identidade’, das coisas que ‘são iguais a si mesmas’ - fundamento do pensamento racional.
Tais propriedades identitárias fariam parte da essência dos objetos, subjazeriam em seu
íntimo ser.
O essencialismo é um ‘conteudismo’ proveniente do hábito de se crer que a substância
(sub stare = estar sob) das coisas existe como uma realidade alcançável pelo pensamento,
emprestando-lhe um significado que vale sempre mais do que o significante
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(sua aparência superficial). O essencialismo é um resto de metafísica que atribui qualidades
subjetivas a coisas do mundo real.
Atualmente, sabe-se que muitas coisas dão sinal de sua existência concreta sem, no
entanto, serem definíveis. Escapa à intelecção, até mesmo dos mais argutos, partes de
fenômenos que não podem ser definidas, de vez que abstrair (exercício fundamental para a
conceituação) é abandonar os detalhes acidentais para buscar as semelhanças (identidades)
entre as coisas e um modelo abstrato, deixando muitas particularidades de fora no momento
em que se define algo. Por outro lado, já se sabe que a essência ( núcleo da definição) não
está na coisa, mas no conteúdo da representação que fazemos dela.
2. Como teoria da arte, desde a Antiguidade clássica, passando pela Idade Média, o
essencialismo vigorou praticamente sem oposições filosóficas, até o século XVIII, quando
I. Kant publica sua terceira crítica (do Juízo de Gosto), alterando profundamente o que se
entendia por estética (arte) até aquele período. A preocupação de Kant era a de seu tempo,
ou seja, o espírito iluminista também precisava encontrar universalidade na atividade estética,
livrando-a do emaranhado de opiniões e do capricho dos humores subjetivos, acumulados até
ali pela desordenada profusão de idéias herdadas dos séculos anteriores.
Kant percebe que a estética (arte) compreende um gênero de conhecimento autônomo.
Para o filósofo de Köningsberg, “existe sempre a razão, mas ela é ou pura, ou prática. Dois
modos que dão acesso a dois mundos. Mas nem um nem outro são válidos para um terceiro
mundo: o da arte, onde as leis da natureza, assim como os preceitos da Razão (ou moral) não
podem ser aplicados” (CAUQUELIN, 2005, p. 71), donde a necessidade de ‘definir’ seu
conceito e suas fronteiras.
Esse terceiro mundo anunciado por Kant, em que as leis da natureza e da razão não
são aplicáveis, mesmo assim pode ser pensado (julgado) e, portanto, universalizado e
reconduzindo ao regaço da filosofia – mesmo que por outras vias –, bem vigiado como Platão
sempre quis. Para tanto, Kant se utiliza das “formas de entendimento” organizadas para o
mundo da razão e da moral, quais sejam, a “qualidade” (satisfação ou desprazer), a
quantidade (universalidade ou subjetividade), a relação com a “finalidade” (determinismo
ou liberdade) e, por fim, a modalidade (necessidade ou possibilidade), que compõem parte
de suas categorias, de modo a produzir suas noções sobre estética.
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Já que o mundo da arte não pode ser acessado do mesmo modo como aquele da razão
que está submetida ao princípio da não-contradição (a necessidade exclui a liberdade, a
universalidade exclui a subjetividade, etc.), a arte só pode ser compreendida numa situação
paradoxal em que o juízo de gosto não se preocupa com a contradição e admite inclusive o
‘terceiro excluído’. Assim, diametralmente ao mundo da razão, Kant obtém os quatro
momentos do julgamento estético: “satisfação desinteressada” (sentimento produzido por um
objeto, sem considerar sua utilidade ou necessidade), “subjetividade universal (sem interesse
particular, o juízo do belo pode ser universal, ainda que seja subjetivo), “finalidade sem fim”
(sem um fim ou objetivo determinado, a obra de arte não tem conceito, mas agrada
universalmente), e “necessidade livre” (sendo universal o juízo estético, ele também é
necessário, porém, não pode ser imposto e, portanto, é livre).
No entanto, o louvável esforço de Kant para oferecer à arte um lugar especial no
mundo do pensamento manteve a estética como um departamento extraordinário de sua
filosofia idealista, sem resolver o conflito e a tensão provocados pelos ‘quatro momentos’
paradoxais, que foram criados justamente para apaziguar a angústia da lógica em sua
impotência para racionalizar a arte. Porém, ao menos, Kant abre a discussão para a existência
de um conhecimento não atrelado inevitavelmente ao logos.
3. Um século mais tarde, Nietzsche “introduz desde logo na estética dois princípios a
que dá o nome de dois deuses gregos. Apolo e Dioniso encarnam, com efeito, duas ‘pulsões
artísticas da natureza’” (LACOSTE, 1986, p. 67). Cada qual dessas pulsões manifesta-se no
ser humano por meio de estados psicológicos. A pulsão apolínea conduz à medida, à
consciência e à contemplação serena da razão, enquanto que a pulsão dionisíaca conduz a
pessoa à embriaguês das sensações e celebra selvaticamente sua reconciliação com a
natureza. Entende Nietzsche que “o progresso da arte está ligado à duplicidade do apolíneo
e do dionisíaco, de modo parecido com a dependência da geração da dualidade dos sexos,
em lutas contínuas e com reconciliações somente periódicas” (2005. p. 27). Mas a ‘estética’
de Nietzsche basear-se-ia no elemento dionisíaco, entendendo a própria natureza como uma
artista que cria, e trazendo à tona certa metafísica. “A natureza [nietzschiana], em sua
essência, é contradição e dor, porque é poder de criação e de metamorfose” (LACOSTE,
1986, p. 69). Para Nietzsche, a arte deixa de ser uma atividade do espírito (Hegel) para
tornar-se obra do gênio (romântico) humano, que por sua vez
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realiza nela o vínculo da arte com a natureza, em uma nova acepção da mimesis. “Com
respeito a estes estados artísticos imediatos da natureza, é qualquer artista um ‘imitador’”
(NIETZSCHE, 2005, p. 31). Mas não se trata, para Nietzsche, da imitação clássica
(mimética) da “imagem do fenômeno”, porém das pulsões da vida criada pela natureza.
4. O realismo ingênuo, que acreditava na possibilidade da mente humana apreender
(do exterior) as coisas do mundo por meio de conceitos proposicionais foi abandonado,
buscando-se então no próprio sujeito a possibilidade de intuir aquilo que poderia ser a arte.
Emergiram, assim, as chamadas ‘teorias psicológicas da arte’, antecipadas por Nietzsche.
Clive BELL, entre outros, defende que as obras de arte (e somente elas) geram nos
perceptores uma emoção singular (“emoção estética”) por meio de sua forma significante
(2000, p. 113). Segundo este conceito, aquilo que se refere à estética deve ser uma emoção
particular provocada pela experiência pessoal com um evento ou objeto (de arte). Portanto, a
qualidade essencial de uma obra de arte é seu poder de fazer emergir nas pessoas uma emoção
singular que não pode ser experimentada de outra maneira. Tal “qualidade essencial” residiria
em sua “forma significante”, que se consistiria numa combinação particular de propriedades
formais (sons, movimentos, cores, linhas, ângulos, perspectivas, harmonia etc.) encontráveis
apenas em obras de arte.
A emoção estética de Bell distingue-se de outros estados emocionais, como medo,
ansiedade ou excitação sexual, para deixar clara a comunicação da forma significante como
algo especial (obra de arte), que não se encontra em qualquer lugar no mundo de relações.
Mas a teoria psicológica da arte em Bell aparenta ser circular, de vez que somente as
obras de arte provocariam uma emoção estética, por meio da forma significante que se
encontra nas obras de arte. Além disso, essa teoria apresenta outro problema, como o fato de
algumas pessoas não se sentirem “emocionadas” esteticamente, diante de uma obra de arte,
levando-se a crer que ou a obra não é arte, ou a pessoa não seria sensível suficientemente
para perceber a esteticidade da obra...
5. Uma das mais importantes análises do fenômeno estético na primeira metade do
século XX deve-se à Escola de Frankfurt, especialmente aos trabalhos de Theodor Adorno.
De modo geral, a estética adorniana, fruto do desenvolvimento da crítica frankfurtiana
(Horkheimer, Benjamin, Marcuse), opõe-se às estéticas kantiana e romântica por considerar
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estas teorias excessivamente abstratas e idealistas para lidar com o lado concreto do mundo
da arte.
Abandonam-se as análises internas e essencialistas da arte para concebê-la no âmbito
das relações sociais e de produção. Com essa visão, a estética adorniana filia-se entre as
teorias institucionais da arte, uma vez que fortalece os argumentos da influência externa (ao
campo estético) sobre a obra e seu autor. A “essência” da arte não é mais independente da
história, ela perde seu universalismo e afrouxa as certezas sobre sua natureza. Para a teoria
crítica é preciso denunciar a falsa neutralidade da arte (burguesa) em relação ao ambiente
socioeconômico e político em que ela é produzida; deve-se articular a teoria em função de
uma práxis revolucionária e tornar a prática artística uma crítica ao sistema em vigor, assim
como desestabilizar constantemente qualquer acomodação teórico- prática no campo
estético-cultural.
Segundo Anne Cauquelin, “o dever de levar em conta as condições de sua existência
como arte, para não cair em um essencialismo que oculte os verdadeiros objetivos e chegue
até a confundir o papel e a finalidade da arte” (2005-B, p. 82) trouxe dificuldades e enormes
desafios para Adorno, no sentido de preservar a autonomia da arte e, ainda assim, articulála segundo suas próprias condições.
A partir desse período, o campo artístico deixa de ser “edificante”, no sentido de
representar o ideal burguês ou a trilogia platônica (bem, belo, verdadeiro), e passa – ao menos
com o grupo dito de vanguarda – a adotar o paradigma adorniano da negatividade em ato na
obra de arte, que se obriga a ser crítica em relação à sociedade e seu regime capitalista,
‘engajando-se’ na luta contra o sistema do qual ela mesma é um de seus elementos. Assim,
elegem-se as obras contestatórias e repudiam-se aquelas que parecem submetidas ao domínio
burguês da ‘arte pela arte’. A transgressão das normas se torna a norma da transgressão e,
desde então, nenhuma obra de arte pode deixar de ser crítica ou original.
6. Em sua primeira versão, a ‘teoria expressionista’ define a arte como a expressão
de emoções. Sinais dessa teoria já podiam ser encontrados, por exemplo, na noção de catarse
em Aristóteles, como purgação das emoções. Entretanto, será com Roger Collingwood que a
teoria expressionista ganhará um maior desenvolvimento. Ao considerar a obra de arte como
um meio de comunicação de emoções, Collingwood descreve a arte
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como um processo que nasce com os ‘sentimentos indefinidos’ do artista que, por meio de
sua técnica os transforma em obra de arte, por sua vez evocando no perceptor as emoções
sugeridas pelo artista.
Contudo, a arte não é apenas uma comunicação de emoções, mas também a
constituição de conhecimentos sensíveis capazes de promover o entendimento de uma
parcela do mundo que nenhuma outra reflexão silogística alcançaria. Reduzir a obra de arte
à comunicação de emoções não contribui muito para seu entendimento ou eventual definição.
7. “Todos esses fracassos na procura de uma definição de arte vão levar a que alguns
estetas passassem a olhar o problema de outra forma. Assim, em vez de pugnarem por uma
definição, deslocam as suas preocupações para a questão meta-estética de saber se a questão
‘o que é arte?’ faz sentido” (TEIXEIRA, 2006). Um dos maiores expoentes dessa teoria da
‘indefinibilidade da arte’ é Morris Weitz.
A idéia central por trás dessa teoria é que a arte não pode ser definida logicamente
(filosoficamente) tendo em vista que as regras que a compreenderiam impendem a inclusão
de obras que seriam consideradas não-arte por qualquer conjunto de definições fechadas.
Assim, Weitz vai buscar na teoria dos jogos da linguagem, proveniente de L. Wittgenstein,
um conceito aberto que refute a idéia de que a arte possa ser definida em termos de condições
necessárias e suficientes, e que implique em reconhecer obras de arte por semelhança de
família. Isto é, os jogos, no exemplo extraído de Wittgenstein, não se parecem entre si (não
têm características em comum que devam ser necessárias para sua definição), porém, quando
os percebemos, entendemos que se trata de jogos, por compartilhar um conjunto de
propriedades semelhantes.
Embora seja bem razoável entender a obra de arte como em parte indefinível, o
problema com a teoria de Weitz é que o reconhecimento daquilo que seria uma obra de arte
dependeria do conhecimento prévio de outras obras que já foram consideradas pertencentes
ao campo da arte. Desse modo, algo radicalmente novo como uma arte conceitual acabaria
por ser desconsiderada por não ter uma semelhança de família com outras obras já existentes.
Sem contar o fato de que qualquer coisa pode ter ‘semelhanças’ com qualquer objeto; outra
conseqüência dos critérios de reconhecimento de Weitz, para estabelecer as semelhanças
entre obras, faz sua teoria aproximar-se do essencialismo, na medida em que
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pensa ser o artefato algo que depende de propriedades intrínsecas (para poder ser
‘reconhecido’ como arte).
8. Já que as teorias essencialistas falharam em definir a arte como algo intrínseco a
certas obras, nos anos 1960 e 1970 surgiram as ‘teorias institucionais da arte’, buscando
definir o campo artístico por meio de aproximações extrínsecas. Dentre os mais destacados
autores dessa linha está George Dickie, que classifica a arte como sendo um artefato que
possui um conjunto de aspectos aos quais é conferido o estatuto de candidato à apreciação
por pessoas do mundo da arte. Ou seja, a obra só é arte quando uma comunidade de
especialistas lhe confere estatuto artístico. Assim como juízes, governantes, que agem em
nome de instituições e conferem determinado estatuto a coisas e pessoas, também os
especialistas do mundo da arte devem fazê-lo em relação a obras que considerem (ou não)
artísticas. Desse modo, qualquer objeto pode se tornar obra de arte, uma vez que o estatuto
de arte é conferido de fora, por especialistas. Assim, a teoria institucionalista, por exemplo,
consegue incluir em seu conceito as obras de arte conceitual, como os ready-made de Marcel
Duchamp, porque estas demandam o reconhecimento extrínseco de uma comunidade e de
um lócus (o salão ou museu) para exercer seu papel de objeto estético.
Por outro lado, “obras” feitas por animais, como chimpanzés, elefantes, cães, seriam
também consideradas arte, caso um conjunto de especialistas assim as definissem, o que põe
em xeque a teoria – se tudo pode ser arte, nada será arte.
9. Uma outra teoria que busca definir o campo artístico de fora, extrinsecamente, é
defendida por Nelson Goodman, e denominada ‘teoria simbólica’. A desistência de uma
definição ‘intrínseca’ é total, na medida em que até a pergunta conteudística “o que é arte?”
se vê substituída por outra: “quando há arte?”. Goodman responde esta última, dizendo que
a arte funciona simbolicamente. Embora a tese goodmaniana da função simbólica da arte seja
contestada por teóricos que vêem nela uma reedição do ‘representacionismo’, Goodman não
contesta as críticas, mas relativiza a noção de representação quando, por exemplo, figuras
são criadas, sem qualquer referência (representação) ao mundo concreto. Ou ainda, quando
obras reconhecidamente abstratas se referem a ritmos, harmonias, proporções, como as obras
de Kandinsky. Mesmo “assim, parece que não basta eliminar a representação para eliminar a
referência, como defendiam os puristas”. (TEIXEIRA, 2006)
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Nelson Goodman, que também realizou trabalhos em lógica e filosofia analítica, além
de penetrar o mundo da estética, insiste na função simbólica da arte por que entende que
qualquer objeto pode funcionar como obra de arte, bastando para isso ser interpretado como
símbolo estético (o que lembra a teoria institucional). Por exemplo, podemos olhar para um
capacete etrusco num museu como um símbolo estético que exibe uma ‘densidade sintática’
na medida em que é o cruzamento de significados (símbolos) culturais, como uma ‘referência
múltipla’, mas se olharmos para esse objeto como denotativo, vamos apenas enxergá-lo como
um símbolo não-estético, a representação de um equipamento militar da Antiguidade
clássica.
Porém, a teoria simbólica de Goodman acaba por não resolver a questão da parte não
simbolizável (insignificável, inconcebível, inefável) da obra de arte, ou seja, a porção de
inovação, originalidade e criatividade dos artefatos, que acompanha a parte referencial.
10. Para escapar do famigerado senso comum (em que o romantismo havia se
transformado) a arte moderna deixa de olhar o peixe dentro do aquário para voltar-se para a
forma do aquário, isto é, afasta-se do conteudismo mimético e se esforça para perceber a
comunicação gerada pela concreção matérica das obras, sem recorrer ao olhar retiniano da
tradição logocêntrica.
O descentramento do conteudismo retiniano foi de tal modo rápido que, já no começo
do século XX, Marcel Duchamp surge com seus primeiros ready mades (Roda de Bicicleta,
1913; A fonte, 1917), praticamente abandonando o terreno estético do ‘feito à mão’. Não se
tratava mais nem da habilidade técnica e nem da inventividade tradicionais, mas do
estabelecimento de outros signos:

A arte não é mais para ele (Duchamp) uma questão de conteúdos (formas, cores,
visões, interpretações da realidade, maneira ou estilo), mas de continente. É
assim que Marshall McLuhan dirá, cinqüenta anos mais tarde: “o meio é a
mensagem”, apagando a distinção clássica entre mensagem (conteúdo
intencional) e canal de comunicação (neutro e objetivo) para estabelecer a
unicidade da comunicação através do meio. (CAUQUELIN, 2005b, p. 93)

Expondo coisas ‘prontas’ já existentes e cotidianas, e rompendo com a artesania da
operação artística, Duchamp faz notar que apenas o espaço de exposição (contexto) de tais
objetos e o senso estético do perceptor (capacidade de estranhar o comum) é que fazem
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deles ‘obras de arte’. Parece pouco, à primeira vista, mas Duchamp subverte pela primeira
vez (mas não sem tentativas precedentes de outros) o esquema apriorístico mantido pela
estética ao longo dos séculos, qual seja o de definir previamente o que é arte, antes que os
artistas a cometam. A partir de Duchamp, arte e estética se bifurcam, e tal divórcio torna o
fazer artístico independente dos critérios valorativos da estética clássica.
O ‘abandono’ do conteúdo em favor do continente, já em Duchamp, antecipa os temas
da arte contemporânea. Além de antever o movimento conceitualista dos anos 1960, com a
produção de um novo sentido (conteúdo) a partir de um objeto do cotidiano, Duchamp
provoca uma inflexão justamente no campo da estética - desaparece a metafísica residual que
persistia na busca por uma imanência do valor estético em certos objetos, que conteriam
‘naturalmente’ os atributos da arte. Não se trata mais de produzir uma obra de arte para que
ela comunique seu ‘conteúdo’ artístico, mas de perceber que a arte é um conceito.
A famosa proposição de Duchamp “É o observador que faz o quadro” é para ser
tomada ao pé da letra. Ela não se refere – como se crê com muita freqüência
– a alguma metafísica do olhar, a um idealismo do sujeito que enxerga, mas
corresponde a uma lei bem conhecida da cibernética, retomada pelas teorias da
comunicação: o observador faz parte do sistema que observa; ao observar, ele
produz as condições de sua observação e transforma o objeto observado.
(CAUQUELIN, 2005b, p. 98)

Embora Andy Warhol pertença, na história da arte, à pop art, aos anos 1960, e,
portanto, à arte moderna, muito de sua atitude artística faz dele também um precursor da arte
contemporânea. Warhol é outro personagem desse cambiamento contemporâneo que se
esquece da estética como conjunto de normas, para se dedicar ao fazer artístico despido agora
das pretensões modernistas.
Como Duchamp, Warhol abandona a estética, deixa seu ofício de desenhista,
renuncia ao estilo, à habilidade manual, e se dedica à Arte – esfera que se dissocia
das questões de gosto, de belo e de único. Os objetos que mostrará serão banais,
kitsch, de mau gosto. Serão objetos de consumo usual: garrafas de Coca-Cola,
fotos publicadas em jornais e rearranjadas. Em suma, duplicadas, remade.
Exatamente como Duchamp, trata-se de mostrar o que já existe, mas, ao readymade ‘acrescentado’ de Duchamp, que permanece único e quase impossível de
ser encontrado, Warhol opõe a repetição em série, a saturação das imagens e o
paradoxo de uma despersonalização hiperpersonalizada. (CAUQUELIN, 2005b,
p. 110)
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Da mesma forma como os astros de TV ou cinema, que emprestam aval às produções,
com suas célebres presenças nas telas, a partir de Warhol, obra e autor se confundem. O autor
é a obra, assim como o meio é a mensagem. O autor se torna, desse modo, o lugar da arte, o
lócus, ou o topoi de uma atividade que visa comunicar sentidos. Mas não o sentido
significante e teleológico próprio das referências, senão os sentidos físicos que conduzem à
estesia. Isto é, para que a arte seja o (esteja no) artista é preciso ‘desreferencializar’ a obra,
que perde sentido (conteusdístico) como coisa e deixa de ser teleológica para se performatizar
diante do perceptor.
Por mais de dois milênios, a filosofia buscou definir tudo em sua volta de modo a
trazer ao ser humano a compreensão de seu mundo; nesse processo milenar, a arte também
foi submetida à lógica geradora de definições, embora sempre escapando aqui e ali de uma
completa compreensão.
Por outro lado, assim como, por exemplo, a música está incluída no universo do som,
também a arte encontra-se no âmbito da estética. O que implica dizer que se o fenômeno
sonoro é mais amplo do que o conjunto das expressões musicais, do mesmo modo que a
expressão estética vai bem além das manifestações artísticas. Daí supõe-se que arte e estética
estão muito longe de serem sinônimos, tanto quanto de podermos tomar uma pela outra. Caso
Alexander Baumgarten houvesse tido a oportunidade de desenvolver sua ‘estética’ no século
XVIII, como um conhecimento autônomo (cognitio sensitiva), certamente seria mais fácil
entender que a estética deve ser vista como um campo de conhecimento, enquanto a arte
trata-se evidentemente de uma prática produtiva (poiesis) que se utiliza da criatividade do
artista para gerar experiências e/ou objetos estéticos.
O senso comum filosófico, no entanto, acabou por transformar a estética numa
espécie de ‘manual’ da arte, ou seja, num conjunto de normas sobre o que, quando, como,
por que e para que deve-se realizar a arte. Mas esse processo não apenas dissociou a prática
artística da estética, como causou uma crise nos paradigmas desta última, pois a arte não
deixaria de produzir uma obra só porque o ‘manual’ consideraria aquilo condenável.
Como resumo didático, segue abaixo uma tabela diagramática dos conceitos sobre
arte expostos brevemente acima. Mas, atentemos para o fato de que todo diagrama, à maneira
de conceitos, reduz a real dimensão dos fenômenos tão-somente para permitir a abstração
intelectual do todo.
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TEORIAS DA ARTE
Período

Título

Autor(es)

Conceito

Positivo

Negativo

Vínculo(s)

Desde a
Antiguidade
Clássica.

Teoria
Mimética,
Teoria
Essencialista da
Arte.

Platão,
Aristóteles,
clássicos e o
senso comum.

Oferece critérios para
a definição de arte.
Representa por
imitação, imagem do
fenômeno.

Teoria
Reflexiva da
Arte.

Kant

Critérios restritivos que
deixam de fora muitos objetos
que são hoje considerados
arte. Nem tudo é definível, por
exemplo, como definir a cor
“azul”? Ou o que a música
instrumental representa?
Entende a arte como uma
contraparte diametral e
complementar ao
conhecimento racional,
submetida ao pensamento
universal e categorial.

Ontologia,
Metafísica.
Lógica

Século
XVIII

Objetos de arte
contêm propriedades
imanentes e intrínsecas
que lhes são próprias.
Representação
naturalista da realidade
– Mimese.
Arte como um
conhecimento
autônomo de validade
universal.

Século XIX

Teoria
Psicológica da
Arte

Friedrich
Nietzsche

Arte como o produto
conflituoso de dois
princípios naturais:
apolíneo e dionisíaco.

Décadas de
1910, 1920.

Teoria
Psicológica da
Arte. Teoria
Formalista

Clive Bell

Somente as obras de
arte têm em comum o
fato de causar
emoções estéticas por
meio de sua “forma
significante”.

Décadas de
1920, 1930

Teoria Crítica
da Arte

Escola de
Frankfurt,
Theodor
Adorno

Concepção
materialista que visa
criticar as condições
sociais de produção da
arte.

Oferece critérios para
definir
sociologicamente o
fenômeno cultural e
artístico.

Décadas de
1930, 1940.

Teoria
Expressionista
da Arte
Teoria da
Indefinibilidade
da Arte.

Robin G.
Collingwood

Arte como expressão
de emoções.

Entende o processo
comunicativo da arte.

Morris Weitz

A arte não pode ser
definida pela
impossibilidade lógica
de atribuir-lhe regras
distintas. Opta-se por
um conceito aberto
semelhante a um jogo.
Sabe-se o que é jogo
pela familiaridade com
eles.
Arte é aquilo a que se
atribui um conjunto de
aspectos eleitos por
uma comunidade de
especialistas que
confere estatuto de
arte às obras.

Sempre que aparece
uma nova obra de
arte pode-se utilizar
tal conceitoabertopara
incluí-la em uma de
suas ‘famílias’.

Décadas de
1960, 1970.

Décadas de
1960, 1970.

Teoria
Institucional da
Arte

George Dickie

Décadas de
1970, 1980.

Teoria
Simbólica da
Arte

Nelson
Goodman

Arte funciona como
símbolo estético.

Décadas de
1990, 2010

Anti-teoria da
Arte

Umberto Eco,
Jean-Francois
Lyotard, Michel
Maffesoli,
Gilles Deleuze,
Anne
Cauquelin

Arte como evento
inconcebível e o artista
como seu topos
gerador.

Abole a idéia de
propriedades
intrínsecas da obra de
arte. Oferece critérios
para a definição de
arte como
conhecimento
reflexivo.
Abole o idealismo
kantiano e hegeliano,
enquanto entende a
origem da arte como
diálogo inconcluso
com a natureza.
Afasta-se do realismo
ingênuo que
considera a obra de
arte como uma coisa
em si.

Permite incluir no
campo das artes as
novas obras e as que
não foram criadas
como tal.

Permite incluir no
campo das artes as
obras que não foram
criadas como tal.
Abole a norma
estética como guia e
projeta a noção de
artisticidade para
todas as coisas do
mundo.

Metafísica,
Lógica, Ética.

Carrega traços de
essencialismo e reduz tudo a
manifestação de uma vontade
metafísica da natureza.

Psicologia,
Metafísica.

Ainda mantém vínculos com
um certo essencialismo.
Conceito circular: a obra de
arte leva à emoção estética por
meio de sua forma
significante, que por sua vez,
se encontra nas obras de arte.
Excessivamente pessimista,
subordinando a esfera
estético-artística à ideologia
política. A arte perde sua
autonomia para ser
instrumentalizada.
A obra de arte não é apenas
um meio de expressar
emoções.
Existe o problema de excluir
obras de arte, por exemplo, as
artes conceituais, por não
serem ‘familiares’ com
quaisquer outras. Mantém um
essencialismo residual.

Psicologia,
Cognitivismo,
Essencialismo.

Se expertsdecidem o que é arte,
o fazem por critérios
arbitrários, portanto,
essencialistas. Ou, se um
objeto é arte porque um
especialista o disse, então ele
pode dizer que qualquer coisa
é arte.
Deixa a desejar informações
sobre a parte não simbólica da
obra de arte.

Formalismos,
Essencialismo

Perde-se qualquer definição
para o que seja ou não a arte.

Semiótica,
Filosofia da
Linguagem,
Ciências
Cognitivas.
Psicologia
Evolucionista

Marxismo,
Indústria
Cultural,
Sociologia.
Metafísica,
Psicologia
Teoria dos
jogos de
linguagem de
Wittgenstein.

Teoria do
Símbolo,
Cognitivismo.

Para onde vai a estética? – muitas atividades ao longo do tempo perderam validade
teórica ou prática e passaram à história como registro de curiosidades, como é o caso da
alquimia, flogística ou do mesmerismo. Estaria a estética destinada a uma triste e melancólica
nota de roda-pé na história da arte? Esta não é uma pergunta meramente
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retórica (no sentido vulgar do termo), de vez que autores como Jean-Marie Schaeffer,
renomado teórico francês da estética, intitula um de seus livros com a sentença: “Adeus à
Estética”.
A encruzilhada que se abre diante da estética se apresenta de maneira um tanto
peremptória. Ou a estética abandona a tradição que compartilha com os fundamentos básicos
da filosofia, para se transformar em uma reflexão a posteriori das experiências e dos objetos
estéticos (abolindo inclusive os limites entre o que é ou não arte), ou se mantém como ancilla
philosophiae servindo na busca da verdade, como ferramenta auxiliar da razão.
A estética, antes referenciada à filosofia, agora fica praticamente sem função
prestidigitadora na contemporaneidade; não pode mais prever o que seja a arte, e seus
pressupostos canônicos caducaram diante da hiper-velocidade com que as situações emergem
e submergem, não deixando tempo para a consolidação de qualquer norma.
Um dos sintomas de crise de um sistema é seu abandono por parte daqueles que
depositavam fé em sua validade. Os artistas não consultam mais os manuais de estética como
guia para suas ações, além do fato incontestável de que mais e mais ‘agentes’ culturais
intitulam-se artistas, produzindo de tudo com que se pode gerar uma experiência estética.
A “experiência estética traz consigo uma negatividade fundamental: fazer uma
experiência estética não significa nem simplesmente recorrer ao já sabido nem adotar,
imediatamente, o que é desconhecido: a experiência procura integrar o que é estranho ao
familiar (isto é, ao quadro de referências do que é familiar), mas alargando e enriquecendo
aquilo que até então constituía o limite de todo real possível” (GUIMARÃES et al. 2006, p.
16).
Embora a arte (e por extensão toda experiência estética) sempre tenha sido um tipo
de texto que acrescenta um elemento exótico ao contexto familiar, provocando um variável
estranhamento, traduzido ora como prazeroso, ora como inquietante, os pensadores que se
debruçaram sobre o fenômeno estético sempre tentaram defini-lo a partir daquilo que ele traz
de familiar (ordeiro, regular, normal), lançando o ‘estranho’ para o reino do misterioso e até
mesmo primitivo, algo de que a arte não teria como se livrar. O cacoete logocêntrico de
buscar sempre o padronizável para classificar, categorizar e especificar, acabou por

R.cient./FAP, Curitiba, v.4, n.1 p.1-15, jan./jun. 2009

14

perder sua razão de ser na contemporaneidade, tanto pela velocidade com que se produzem
experiências estéticas, como por sua profusão e diversidade. Na era mecânica (século XVIII,
XIX e princípios do XX) a história escorria num tempo linear em que era possível observar
a emergência e o amadurecimento de amplas teses gerais, o aparecimento e a consolidação
de suas antíteses para, num terceiro momento histórico, ocorrer a síntese superior das versões
em que se colhia o melhor das duas teses para o bem da sociedade. Esse processo sóciohistórico demandava um tempo marcado pelo relógio mecânico. Entretanto, agora, teses,
antíteses e sínteses ocorrem ao mesmo tempo, em domínios ‘tribais’ e culturais altamente
diversificados, que se entrecruzam e se entrechocam, influenciando-se mutuamente sem,
contudo, perderem o pé de seus próprios processos internos. Assim, não há mais ‘tempo’ para
gerar normas e categorias, levando os modelos lógicos da estética à mesma crise
paradigmática em que se encontram outros campos do conhecimento, como a filosofia e a
ciência, aproximadamente pelo mesmo motivo: a abolição do tempo.
Para além da utilidade didática da tabela das teorias da arte (acima), o quadro que ela
demonstra é o de uma longa e inescapável falência intelectual, idealista e logocêntrica, de
seu objetivo de definir e esquadrinhar o fenômeno estético e, dentro deste, o fenômeno
artístico. Talvez agora rendamo-nos aos fatos... estéticos, e deixemo-los ao sabor da
experiência, lócus privilegiado do corpo, de onde a mente recebe os dados do mundo, sem
ter sobre ele o governo que imaginávamos ser possível realizar.
A arte, por sua vez, jamais esteve em crise. A crise se encontra no intelecto, quando
este se dá conta de que não pode reduzir, compreender e conceber a arte (e a experiência
estética em geral) em puras proposições silogísticas, nem conduzi-la mansamente ao cálido
e familiar mundinho da lógica. Sem poder compreender a arte em sua ‘cama de Procusto’, a
lógica a acusa de errar pelo mundo sem sentido e se auto-aniquilar em rodas de bicicletas,
mictórios e fotos de Marlin Monroe...
Mas a arte continua seu percurso, porque, “ao fazer o gesto de aniquilar a si mesma,
ela continua sendo arte e, por uma maravilhosa dialética, sua negação é sua conservação e
triunfo (...) Ser artista é não levar a sério o homem tão sério que somos quando não somos
artistas”. (ORTEGA Y GASSET, 2005, p. 77)
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Breve História da arte

Pré‐História (~ 5.000.000 a.C – 3.500 a.c)

1

Características

Características

• Consideramos como arte pré‐histórica todas
as manifestações que se desenvolveram
antes do surgimento das primeiras
civilizações e portanto antes da escrita.
• No entanto isso pressupõe uma grande
variedade de produção, por povos diferentes,
em locais diferentes, mas com algumas
características comuns.

• As manifestações artísticas mais antigas foram
encontradas na Europa, em especial na
Espanha, sul da França e sul da Itália e datam
de aproximadamente de 25.000 a.C., portanto
no período paleolítico.
• Na França encontramos o maior número de
obras pré‐históricas e até hoje em bom estado
de conservação, como as cavernas de
Altamira, Lascaux e Castilho.

Bison — Caverna de
Altamira

Pintura na Caverna de
Lascaux, França

A caverna se localiza ao norte da
Espanha.
Foi descoberta por Marcelino
Sanz de Sautuola (1831–1888),
quando explorava as cavernas
com sua filha, Maria, que
percebeu os desenhos de “bois”
pintados na parede.

Descoberta em 1940 por 4 jovens,
as pinturas datam de,
aproximadamente 17.800 anos
atrás.
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Divisão da Pré‐História:
• Paleolítico
– PALEOLÍTICO INFERIOR
• aproximadamente 5.000.000 a
25.000 a.C.;
• primeiros hominídios;
• caça e coleta;
• controle do fogo; e
• instrumentos de pedra e pedra
lascada, madeira e ossos: facas,
machados.

– PALEOLÍTICO SUPERIOR
• instrumentos de marfim, ossos,
madeira e pedra: machado, arco
e flecha, lançador de dardos,
anzol e linha; e
• desenvolvimento da pintura e da
escultura.

• Neolítico
– NEOLÍTICO
• aproximadamente 10.000 a
5.000 a.C.
• instrumentos de pedra polida,
enxada e tear;
• início do cultivo dos campos;
• artesanato: cerâmica e tecidos;
• construção de pedra; e
• primeiros arquitetos do mundo.

Paleolítico
•
•

•

– IDADE DOS METAIS
• aproximadamente 5.000 a 3.500
a.C.
• aparecimento de metalurgia;
• aparecimento das cidades;
• invenção da roda;
• invenção da escrita; e
• arado de bois.

•

O Iníciom deste período era nômade.
A principal característica dos desenhos da Idade da Pedra Lascada é o
naturalismo. Utilizavam as pinturas rupestres, isto é, feitas em rochedos e
paredes de cavernas. O artista pintava um animal do modo como o via de uma
determinada perspectiva, reproduzindo a natureza tal qual sua vista captava.
Atualmente, a explicação mais aceita é que essa arte era realizada por
caçadores, e que fazia parte do processo de magia por meio do qual
procurava‐se interferir na captura de animais, ou seja, supunha que poderia
matar o animal verdadeiro desde que o representasse ferido mortalmente
num desenho.
Os artistas do Paleolítico Superior realizaram também trabalhos em
escultura. Mas, tanto na pintura quanto na escultura, nota‐se a ausência de
figuras masculinas. Predominam figuras femininas, com a cabeça surgindo
como prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventre saltado e grandes
nádegas.

Neolítico
•

•

•

•

Vênus de Willendorf
Escultura do período Paleolítico Superior (~ 15.000 a.C.)

A fixação do Iníciom da Idade da Pedra Polida, garantida pelo cultivo da terra e pela
manutenção de manadas, ocasionou um aumento rápido da população e o desenvolvimento
das primeiras instituições, como família e a divisão do trabalho.
Assim, o Iníciom do Neolítico desenvolveu a técnica de tecer panos, de fabricar cerâmicas e
construiu as primeiras moradias, constituindo‐se os primeiros arquitetos do mundo.
Conseguiu ainda, produzir o fogo através do atrito e deu início ao trabalho com metais. Todas
essas conquistas técnicas tiveram um forte reflexo na arte.
O Iníciom, que se tornara um camponês, não precisava mais ter os sentidos apurados do
caçador do Paleolítico, e o seu poder de observação foi substituído pela abstração e
racionalização. Como conseqüência surge um estilo simplificador e geometrizante, sinais e
figuras mais que sugerem do que reproduzem os seres.
Os próprios temas da arte mudaram: começaram as representações da vida coletiva. Além de
desenhos e pinturas, o artista do Neolítico produziu uma cerâmica que revela sua
preocupação com a beleza e não apenas com a utilidade do objeto, também esculturas de
metal. Desse período temos as construções denominadas dolmens. Consistem em duas ou
mais pedras grandes fincadas verticalmente no chão, como se fossem paredes, e uma grande
pedra era colocada horizontalmente sobre elas, parecendo um teto. E o menir que era
monumento megalítico que consiste num único bloco de pedra fincado no solo em sentido
vertical.
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Vaso com alça. Estilo
Late Kansu, China

Urna funerária. Kansu
Yang‐shao, China

1º milênio a.C.

Cerca de 2.500 a.C

A Dama e o Corne

Mascará ‐ América

Encontrada em Lausell, França

Máscara sorridente, um exemplo
verdadeiramente incrível de Arte
Pré‐histórica esculpida sobre uma
superfície triangular usando
técnicas identificadas em
trabalhos encontrados no norte
da Venezuela e em certas ilhas do
Caribe.
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Moai – Ilha de Páscoa,
Pacífico

Stonehenge,
Inglaterra

Ilha vulcânica pertence ao Chile,
Rano Raraku.
Recebeu o nome pois foi
encontrada por uma expedição
Européia em 1722 em um
domingo de Páscoa.

Santuário de Stonehenge, no sul da
Inglaterra, pode ser considerado
uma das primeiras obras da
arquitetura que a História registra.
Ele apresenta um enorme círculo de
pedras erguidas a intervalos
regulares, que sustentam traves
horizontais rodeando outros dois
círculos interiores. No centro do
último está um bloco semelhante a
um altar. O conjunto está orientado
para o ponto do horizonte onde
nasce o Sol no dia do solstício de
verão, indício de que se destinava às
práticas rituais de um culto solar.
Lembrando que as pedras eram
colocadas umas sobre as outras sem
a união de nenhuma argamassa.

Os moai mediam em torno de 5
metros de altura e 15 toneladas.
Algumas estátuas possuiam cerca
de 10 metros de altura e chega a
pesar 270 toneladas.

Stonehenge, Wiltshire ‐ Inglaterra
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Referencias

É isso…

Arte da Antiguidade
A termo arte antiga refere‐se à
arte desenvolvida pelas
civilizações antigas após a
descoberta da escrita e que se
estende até à queda do império
romano do ocidente, em 476 d.C.,
aquando das invasões bárbaras.

Arte Antiga e Clássica

A arte antiga pode subdividir‐se nos seguintes
grupos:
– Arte mesopotâmica:
•
•
•
•

–
–
–
–

Arte suméria
Arte assíria
Arte babilónica
Arte persa

Arte egípcia
Arte celta
Arte fenícia
Arte egeia
• Arte cicládica
• Arte minóica
• Arte micénica

– Antiguidade Clássica
• Arte etrusca
• Arte grega
• Arte romana

– Arte paleocristã
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Mesopotâmia
•

Período Pré‐histórico (de 7000 a 3500 a.C.)
– antes da escrita, foi totalmente desenvolvido.

•

Suméria (de 3000 a 2340 a.C)
– Os sumérios desenvolveram cerâmica e jóias.
Um novo tipo de construção foi introduzido ‐
centros de cidades‐estados desta época são
Ur, Umma, Lagash, Kish, e Eshnunna.

•

Período Acádio (final do século 24 a.C)
– Sob Sargão I, uniram toda a Mesopotâmia.
Arte acadiano pouco resta. Significativas
inovações acadiano foram aqueles dos
cortadores de selo. As cidades são acadiano
Sippar, Assur, Eshnuna, Tell Brak, e Akkad.

•

Periodo Neo‐Sumério (de 2112‐2004 a.C)
– O Império acadiano caiu com Guti, que não
centralizou seu poder, permitindo às cidades
sumérias de Uruk, Ur e Lagash restabelecer
seu poder.

•

Período Babilônico Antigo (cerca de 2000‐1600 a.C)
– A terra foi mais uma vez unida por
governantes semitas. O governante mais
importante foi Hamurabi da Babilônia. A arte
mais original do período babilônico veio de
Mari.

•

Império Assírio (de a.C. 1700‐100 a.C)
– Ela mostra diferentes tradições estabelecidas
pela estética babolônica, tanto em temas
religiosos e temas seculares.
– O período Neo‐assírios, 1000‐612 a.C. é um
tempo de grandes construtores. Reis
adornavam palácios com relevos magníficos.
Gesso alabastro, foi mais facilmente do que as
pedras esculpidas rígido usado pelos
Sumérios e Acádios.

•

Período Neo‐Babilônico (626‐539 aC)
– Os babilônios derrotaram os assírios em 612
aC e saquearam Nimrud e Nínive. Eles não
estabelecem um novo estilo ou iconografia. A
criatividade manifestou‐se
arquitetonicamente na capital Babilônia.

Suméria
• Arte da antiga Suméria (sul da antiga Babilónia, hoje sul do Iraque),
teve lugar no local onde se desenvolveu uma civilização de cidades‐
Estados durante o III milénio a.C..
• Os sumérios apresentaram uma das mais ricas e variadas tradições
artísticas do mundo antigo, a base sobre a qual se desenvolveu a
arte dos assírios e babilónios. Grande parte do que conhecemos da
arte suméria procede das escavações das cidades de Ur e Erech. O
aspecto dominante da arquitectura das grandes cidades era o
templo‐torre (zigurate).
• As fachadas com colunas tinham decoração de lápis‐lazúli, conchas
e madrepérola. Também eram produzidas jóias do mais delicado
trabalho em ouro e prata, esculturas de cobre, cerâmica, gravuras e
selos. Os sumérios trabalhavam bem a pedra e a madeira, e foram
pioneiros na utilização de veículos com rodas.

Mesopotâmia
• A arte da Mesopotâmia desenvolveu‐se ao longo de
muitos séculos e de diferentes civilizações, não sendo,
portanto, muito coesa em suas manifestações.
• A arquitetura era a mais desenvolvida das artes, apesar
de não ser tão notável quanto a egípcia. Caracterizou‐
se pelo exibicionismo e pelo luxo. Construíram templos
e palácios, que eram considerados cópias dos
existentes nos céus. Por ser escassa a pedra na região,
utilizava‐se tijolos de argila.
• O zigurate, torre de vários andares, foi a construção
característica das cidades‐estados sumérias. Nas
construções, empregavam argila, ladrilhos e tijolos.

Arte Suméria
• A partir de 4000 a.C. na zona de confluência do rio Tigre com o rio
Eufrates.
• Palácios, templos (zigurate), câmaras funerárias (abóbada e arco).
• Adobe, madeira, tijolo colorido para decoração.
• Figuras religiosas de alabastro (hierarquia por altura e tamanho dos
olhos).
• Formas geométricas e esquemáticas baseadas no cone e no
cilindro.
• Influência na arte da Assíria e da Babilónia.
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Estátuas de Gudeia, Principie de
Lagash, cerca de 2130 a. C.

•

O centro do zigurate era feito de tijolos cozidos ao sol, enquanto o exterior da
construção mostrava adornos de tijolos queimados. Os adornos normalmente
eram envidraçados em cores diferentes, possivelmente contendo significação
cosmológica. O acesso ao templo, situado no topo do zigurate, fazia‐se por
uma série de rampas construídas no flanco da construção ou por uma rampa
espiralada que se estendia desde a base até o cume do edifício. Os exemplos
mais antigos de zigurates datam do final do terceiro milénio a.C., enquanto os
mais tardios, do século VI a.C., e alguns dos exemplos mais notáveis dessas
estruturas incluem as ruínas na cidade de Ur e de Khorsabad na
Mesopotâmia.

•

Com a descrição supracitada pode‐se formular uma imagem, ainda que
básica, de com que se parece um zigurate. A ideia que se tem de que serviam
como lugar de idolatria ou cerimónias públicas, contudo, não é correcta. Na
Mesopotâmia acreditava‐se que eram a morada dos deuses. Através dos
zigurates as divindades colocariam‐se perto da humanidade, razão pela qual
cada cidade adorava seu próprio deus ou deusa. Além disso, apenas aos
sacerdotes era permitida a entrada ao zigurate, e era deles a responsabilidade
de cuidar da adoração aos deuses e fazer com que atendessem as
necessidades da comunidade. Naturalmente os sacerdotes gozavam de uma
reputação especial na sociedade suméria.

Zigurate
Um zigurate (mais
corretamente, deveria dizerse em português uma
zigurate, pois o substantivo
é feminino nas antigas
línguas do Próximo Oriente)
é uma forma de templo,
comum aos sumérios,
babilônios e assírios,
pertinente à época do antigo
vale da Mesopotâmia e
construído na forma de
pirâmides terraplanadas. O
formato era o de vários
andares construídos um
sobre o outro, com o
diferencial de cada andar
possuir área menor que a
plataforma inferior sobre a
qual foi construído — as
plataformas poderiam ser
retangulares, ovais ou
quadradas, e seu número
variava de dois a sete.

Dur‐Untash, ou Choqa Zanbil, construído no séc. 13 a.C.
por Untash Napirisha e localizado perto de Susa, Irão é
um dos mais preservados zigurates do mundo.
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Arte da Assíria
•

•

•

Zigurate de Ur

•

A arte da Assíria, desenvolveu‐se no reino (situado onde hoje está o Iraque) que estabeleceu
um dos maiores impérios do antigo Próximo Oriente. No início de sua história, os assírios
parecem ter sido dominados pelas civilizações mais poderosas da Babilónia e da Suméria.
O império alcançou seu apogeu no governo de Senaqueribe (705‐681 a.C.), que reconstruiu a
antiga Nínive, trazendo água das montanhas para dentro da cidade através de um elaborado
sistema de canais, e criando uma rede de ruas e praças. As escavações comprovam que as
construções eram grandiosas e fartamente adornadas com pinturas e esculturas. Apenas
fragmentos das pinturas foram preservados, mas uma considerável quantidade de esculturas
sobrevive.
Os assírios foram um povo guerreiro e na arte dedicaram‐se a glorificar os seus reis e
exércitos; o tipo de trabalho mais característico era uma sequência de painéis de pedra
esculpidos com baixos‐relevos representando cenas militares ou de caça. Este tipo de relevo
narrativo, disposto em torno de salões governamentais ou pátios, é uma invenção assíria e
constitui a sua maior contribuição para o mundo da arte.
A outra forma específica de escultura assíria era o Lamassu, um colossal animal alado, com
cabeça humana, utilizado aos pares para flanquear a entrada de palácios. A civilização assíria
sucumbiu quando sua capital, Nínive, foi capturada pelos babilónios e medas em 612 a.C.

Arte Assíria
• Inicialmente na zona norte do rio Tigre, posteriormente estende‐se a
império de grandes dimensões. Auge entre c. 1000 e 612 a.C.
• Templos e zigurates monumentais. Tijolo, também pedra nas entradas das
cidades e salas.
• Escultura monumental (demónios guardiães), baixo‐relevo narrativo em
grande escala.
• Crônicas reais na batalha e na caça foram relatados em faixas horizontais
com textos cuneiformes. Às vezes, figuras mitológicas são retratados.
Escultores estavam em seu melhor em cenas de caça. A arte do falecido
cortador de selo assírio é uma combinação de realismo e mitologia.
• Influência da arte da Suméria.
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Baixo‐relevo originalmente colocado à entrada do
palácio Dur Sharrukin.

Palácio de Khorsabad ‐ Nínive capital da Assíria

Arte Babilônica

Baixo-relevo assírio. Assurbanipal
(668-629 aC) numa caça aos leões.

•

A arte da Babilônia desenvolveu‐se no reino antigo do Oriente Próximo; sua capital
era Babilônia, cujas ruínas estão próximas da cidade de Al Hillah, no Iraque.
Provavelmente, a cidade foi fundada no IV milénio a.C., tornando‐se o centro de
um vasto império no século 18 a.C., sob o reinado de Hamurabi.

•

O povo babilônio mais antigo era herdeiro direto da civilização suméria, que
inspirou a arte da sua primeira dinastia. A partir do século 17 a.C., a Babilônia foi
dominada por outros povos e de 722 a 626 a.C.. esteve sob o controle da Assíria.
A Babilônia atingiu seu período de apogeu e prestígio depois de ter colaborado
para a derrota dos assírios.

•

Nabucodonosor II, cujo reinado se estendeu de 605 a 562 a.C., reconstruiu a
capital como uma das maiores cidades da Antiguidade e foi, provavelmente, o
responsável pelos famosos jardins suspensos da Babilônia, dispostos de forma
engenhosa em terraços elevados, irrigados por canais provenientes do rio Eufrates.
A melhor visão do esplendor da arquitetura babilônica pode ser obtida através da
Porta de Ishtar (575 a.C.) uma luxuosa estrutura de tijolos esmaltados reconstruída
no Museu Staatliche, na antiga Berlim Oriental.
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Arte Babilônica
• Cidade da Babilônia. 1º período com fundador da
dinastia babilônica, Hamurabi.
• 2º período de destaque entre 612‐539 a.C. com
Nabucodonosor (Torre de Babel, Jardins
suspensos da Babilônia).
• Tijolo vidrado colorido para decoração de
superfícies arquitetônicas.
• Representação da figura animal.

Jardimsuspenso e Torre de Babel (ao fundo)
A gravura do século 16, coloridas à mão do "Jardins Suspensos da
Babilônia" do artista holandês Martin Heemskerck,

Arte Persa
• Inicialmente a oriente da Mesopotâmia (atual Irã), local de
passagem de tribos nômades.
• Arte nômade ornamental (armas, taças, vasos) em madeira, osso,
metal. Estilo animalista, abstração figurativa e orgânica.
• Posterior povo herdeiro do império assírio, conquista da babilónia
em 539 a.C..
• Palácios colossais (várias influências, ambiente cerimonial e
repetitivo), ausência de arquitetura religiosa.
Porta de Ishtar (575 a.C.)

• Escultura associada à arquitetura.

A Porta de Istar (ou de Ishtar) era originalmente uma das 8 portas
monumentais (14 metros de altura por 10 de largura) da muralha interior
de Babilonia, através da qual se acesso ao templo de Marduk.
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A arte egípcia
Arte do vale do Nilo

Máscara funerária de
Tutankhamon, c. 1400 a.C.

Arte egípcia
• Refere‐se à arte desenvolvida e aplicada pela civilização do antigo Egito,
localizada no vale do rio Nilo no Norte de África.
• Esta manifestação artística teve a sua supremacia na região durante um
longo período de tempo, estendendo‐se aproximadamente pelos últimos
3000 anos antes de Cristo e demarcando diferentes épocas que auxiliam
na clarificação das diferentes variedades estilísticas adotadas: Período
Arcaico, Império Antigo, Império Médio, Império Novo, Época Baixa,
Período Ptolomaico e vários períodos intermédios, mais ou menos
curtos, que separam as grandes épocas, e que se denotam pela
turbulência e obscuridade, tanto social e política como artística.
• Mas embora sejam reais estes diferentes momentos da história, a verdade
é que incutem somente pequenas nuances na manifestação artística que,
de um modo geral, segue sempre uma vincada continuidade e
homogeneidade.

Pedra de Roseta
Um bloco de granito negro
(muitas vezes identificado
incorretamente como "basalto")
que proporcionou aos
investigadores um mesmo texto
escrito em egípcio demótico,
grego e em hieróglifos egípcios.
Como o grego era uma língua
bem conhecida, a pedra serviu de
chave para Jean‐François
Champollion decifrar os
hieróglifos, em 1822 e por
Thomas Young, em 1823.
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Motivação e objetivos
•

A arte do antigo Egito serve acima de tudo para objetivos políticos e religiosos.
Para compreender a que nível se expressam estes objetivos é necessário ter em
mente a figura do soberano absoluto, o faraó. Ele é o representante de deus na
Terra e é este seu aspecto divino que vai guiar profundamente a manifestação
artística.

•

Deste modo a arte representa, exalta e homenageia constantemente o faraó e as
diversas divindades da mitologia egípcia, sendo aplicada principalmente a peças
ou espaços relacionados com o culto dos mortos, isto porque a transição da vida à
morte é vista, antecipada e preparada como um momento de passagem da vida
terrena à vida após a morte, à vida eterna e suprema.

•

O faraó é imortal e todos seus familiares e altos representantes da sociedade têm
o privilégio de poder também ter acesso à outra vida. Os túmulos são, por isto, os
marcos mais representativos da arte egípcia. Ali eram depositados a múmia (corpo
físico que acolhe posteriormente a alma, ka) e todos os bens físicos do quotidiano
que lhe serão necessários à existência após a morte.

Tribunal de Ósiris
Livro dos Mortos, papiro.

Estilo e normas
•

A arte egípcia é profundamente simbólica. Todas as representações estão repletas
de significados que ajudam a caracterizar figuras, a estabelecer níveis hierárquicos
e a descrever situações. Do mesmo modo a simbologia serve à estruturação, à
simplificação e clarificação da mensagem transmitida criando um forte sentido de
ordem e racionalidade extremamente importantes.

•

A harmonia e o equilíbrio devem ser mantidos, qualquer perturbação neste
sistema é, consequentemente, um distúrbio na vida após a morte. Para atingir
este objetivo de harmonia são utilizadas linhas simples, formas estilizadas, níveis
retilíneos de estruturação de espaços, manchas de cores uniformes que
transmitem limpidez e às quais se atribuem significados próprios.

•

A hierarquia social e religiosa traduz‐se, na representação artística, na atribuição
de diferentes tamanhos às diferentes personagens, consoante a sua importância.

•

Reforça‐se assim o sentido simbólico, em que não é a noção de perspectiva (dos
diferentes níveis de profundidade física), mas o poder e a importância que
determinam a dimensão.

As cores
•

•

A arte egípcia, à semelhança da arte grega, apreciava muito as cores. As estátuas, o interior
do templos e dos túmulos eram profusamente coloridos. Porém, a passagem do tempo fez
com que se perdessem as cores originais que cobriam as superfícies dos objetos e das
estruturas.
As cores não cumpriam apenas a sua função primária decorativa, mas encontravam‐se
carregadas de simbolismo:

•

Preto (kem): era obtido a partir do carvão de madeira ou de pirolusite (óxido de manganésio
do deserto do Sinai). Estava associado à noite e à morte, mas também poderia representar
a fertilidade e a regeneração. Este último aspecto encontra‐se relacionado com as
inundações anuais do Nilo, que trazia uma terra que fertilizava o solo (por estão razão, os
Egípcios chamavam Khemet, "A Negra", à sua terra). Na arte o preto era utilizado nas
sobrancelhas, perucas, olhos e bocas. O deus Osíris era muitas vez representado com a pele
negra, assim como a rainha deificada Ahmés‐Nefertari.

•

Branco (hedj): obtido a partir da cal ou do gesso, era a cor da pureza e da verdade. Como tal
era utilizado artisticamente nas vestes dos sacerdotes e nos objetos rituais. As casas, as flores
e os templos eram também pintados a branco.
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As cores
•

Vermelho (decher): obtido a partir de ocres. O seu significado era ambivalente:
por um lado representava a energia, o poder e a sexualidade, por outro lado
estava associado ao maléfico deus Set, cujos olhos e cabelo eram pintados a
vermelho, bem como ao deserto, local que os Egípcios evitavam. Era a vermelho
que se pintava a pele dos homens.

•

Amarelo (ketj): para criarem o amarelo, os Egípcios recorriam ao óxido de ferro
hidratado (limonite). Dado que o sol e o ouro eram amarelos, os Egípcios
associaram esta cor à eternidade. As estátuas dos deuses eram feitas a ouro,
assim como os objetos funerários do faraó, como as máscaras.

•

Verde (uadj): era produzido a partir da malaquite do Sinai. Simboliza a
regeneração e a vida; a pele do deus Osíris poderia ser também pintada a verde.

•

Azul (khesebedj): obtido a partir da azurite (carbonato de cobre) ou recorrendo‐se
ao óxido de cobalto. Estava associado ao rio Nilo e ao céu.

Lei da Frontalidade
• Embora seja uma arte estilizada é também uma arte de atenção ao
pormenor, de detalhe realista, que tenta apresentar o aspecto mais
revelador de determinada entidade, embora com restritos ângulos de
visão. Para esta representação são só possíveis três pontos de vista pela
parte do observador: de frente, de perfil e de cima, e que cunham o
estilo de um forte componente estática, de uma imobilidade solene.
• O corpo humano, especialmente o de figuras importantes, é representado
utilizando dois pontos de vista simultâneos, os que oferecem maior
informação e favorecem a dignidade da personagem: os olhos, ombros e
peito representam‐se vistos de frente; a cabeça e as pernas representam‐
se vistos de lado.
• O fato de, ao longo de tanto tempo, esta arte pouco ter variado e se terem
verificado poucas inovações, deve‐se aos rígidos cânones e normas a que
os artistas deveriam obedecer e que, de certo modo, impunham barreiras
ao espírito criativo individual.
• A conjugação de todos estes elementos marca uma arte robusta, sólida,
solene, criada para a eternidade.

Cena de Caça Tumba de Nebamun
1400 a.C.
Pintura de parede 31cm British
Museum, London

Característica
A Lei da Frontalidade funda‐se no
princípio de valorizar o aspecto
que mais caracteriza cada
elemento do corpo humano.
Desenhado de perfil, o rosto é
mostrado ao máximo. De frente,
se resume a uma oval. No rosto
de perfil, o olho é representado
de frente, por ser este seu
aspecto mais característico e
revelador. O tórax também
apresenta‐se de frente, e as
pernas e os pés, onde apenas se
vê o dedo grande, são vistos de
perfil.
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Mastabas
• Uma mastaba é um túmulo egípcio, cujo centro nevrálgico era uma capela,
com a forma de um tronco de pirâmide (paredes inclinadas em direção a
um topo plano de menores dimensões que a base), cujo comprimento era
aproximadamente quatro vezes a sua largura.
• Começaram‐se a construir desde a primeira era dinástica (cerca de 3500
a.C.) e foi o género de edifício que precedeu e preparou as pirâmides.
Quando estas começaram a ser construídas, mais exigentes do ponto de
vista técnico e económico, a mastaba permaneceu a sua mais simples
alternativa.
• Eram construídas com tijolo de barro e/ou pedra (geralmente, calcário)
talhada com uma ligeira inclinação para o interior, o que vai ao encontro
da etimologia da palavra. Etimologicamente, a palavra provém do árabe
maabba = banco de pedra (ou lama, segundo alguns autores), do aramaico
misubb, talvez com origem persa ou grega. Efetivamente, vistos de longe,
estes edifícios assemelham‐se a bancos de lama, terra ou pedra.

Pirâmides
•

As pirâmides são estruturas monumentais construídas em pedra e têm uma base rectangular e
quatro faces triangulares (por vezes trapezoidais) que convergem para um vértice. As pirâmides do
Egipto Antigo eram edifícios funerários, embora alguns especialistas acreditem que além de
servirem de mausoléu eram também templos religiosos.

•

Foram construídas há cerca de 2.700 anos, desde o início do antigo reinado até perto do período
ptolomaico. A época do seu apogeu foi entre a III dinastia e a VI dinastia (2686‐2345 a.C.). Não
eram consideradas estruturas isoladas mas integradas num complexo arquitectónico. Foram
encontradas cerca de 80 pirâmides no Egito mas a maior parte delas estão reduzidas a montículos
de terra.

•

A construção das pirâmides sofreu uma evolução, desde o monte de areia de forma rectangular que
cobria a sepultura do faraó, na fase pré‐dinástica, passando pela mastaba, uma forma de túmulo
conhecida no início da era dinástica. Foi Djoser, o fundador da III dinastia, quem mandou edificar
uma mastaba inteiramente de pedra. Tinha 61 m de altura e 6 degraus em toda a volta, 109 m de
norte a sul e 125 m de este a oeste.

•

As pirâmides têm uma estrutura subterrânea complexa, composta de corredores e salas onde a sala
funerária é cavada no solo. Depois da IV dinastia, as pirâmides entram na sua fase clássica com a
construção da ampla e maravilhosa necrópole de Gizé, na margem esquerda do Nilo, não longe do
Cairo.

Diagrama de uma
mastaba
Azul: a capela funerária com a
porta fictícia ao fundo.
Vermelho: o poço que parte
do topo da mastaba e se
afunda a partir daí.
Verde: a câmara mortuária e
o seu sarcófago.
Cinzento: o tijolo de adobe
que ocupa, de facto, uma
grande parte da mastaba.
Medidas médias de uma
mastaba: Comprimento 30 m,
Largura 15 m, Altura 6 m

O Passo do Complexo da Pirâmide de Netjerikhet
Vista aérea de Saqqara North, mostrando a posição
dominante do passo da pirâmide de Netjerikhet e
complexo circundante.
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Mapa do Complexo de Netjerikhet

A pirâmide de degraus de Horus Netjerikhet.

N

Desenho 3D da estrutura da pirâmide ‐ Esquerda: vista da posição
relativa da estrutura na pirâmide. ‐ Direita: Planta da estrutura.
Fonte: Lehner, Complete Pyramids, p. 87.
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Pirâmides de Gizé, Egito
Estas três majestosas pirâmides foram construídas como tumbas reais
para os reis Kufu (ou Quéops), Quéfren, e Menkaure (ou Miquerinos) ‐
pai, filho e neto. A maior delas, com 147 m de altura (49 andares), é
chamada Grande Pirâmide, e foi construída cerca de 2.550 a.C. para Kufu,
no auge do antigo reinado do Egipto.

Complexo de Gizé

Quéops

Abou Simbel, Templo de Ramsés.
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Arte Egípcia

Esculturas

• Durante 3000 anos até à conquista por Alexandre, o
Grande no século IV a.C..
• Arquitectura monumental (pedra), templos, arte
funerária, (pirâmides, mastabas).
• Relevos e pinturas murais associados à arquitectura,
escultura de vulto e colossal, artes decorativas e
mobiliário.
• Carácter solene com base em cânones rígidos de
representação, simbolismo, lei da frontalidade.

Arte celta
Estilo característico dos
povos de língua celta, na
Europa (continente e, em
especial, ilhas ‐ Inglaterra,
Irlanda) que se desenvolve
já desde a pré‐História,
Idade do Bronze até à
Idade Média.

Distribuição dos Celtas na Europa. A área verde sugere a possível extensão da
área (proto-)céltica por volta de 1000 a.C.. A área laranja indica a região de
nascimento da cultura La Tène e a área vermelha indica a possível região sob
influência céltica por volta de 400 a.C...
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Arte Celta
•

•

•

•

•
•

Os celtas eram povos antigos da Europa Central e Ocidental; no período pré‐
romano habitavam grande parte da Europa, inclusive Inglaterra, Gália, partes da
Espanha, Alemanha, República Checa e Eslováquia.
Um tipo diferente de arte céltica baptizada em homenagem a La Tène, na Suíça,
desenvolveu‐se primeiro no século V a.C., basicamente em trabalhos de metal, um
campo no qual os celtas mostraram extraordinária habilidade.
Os celtas ornavam objectos de uso comum, como armas, armaduras, canecas e
jarras, e faziam também algumas jóias, trabalhando principalmente em bronze e
ouro e empregando sofisticadas técnicas de incrustação.
Os motivos vinham de diversas fontes, mas foram transformados pela criatividade
celta, que se deliciava com desenhos geométricos e espirais, muitas vezes
combinados com formas animais estilizadas, em elementos abstractos.
As figuras humanas eram raras e sempre representadas de maneira um tanto
abstracta.
A conquista romana tendeu a converter as formas nativas num classicismo
provincial, fazendo com que a tradição celta sobrevivesse com mais força nas áreas
extremas da Europa, de modo especial na Irlanda, fora do Império Romano.

Arte egeia
Arte cicládica
Arquipélago das Cíclades, Idade
do bronze (2500‐1600 a.C.).
Objectos em cerâmica (vasos,
cálices, etc) de decoração
geométrica (linhas, curvas,
espirais).
Pequenos ídolos em mármore
de linhas sintéticas com nariz
destacado em relevo.

Kykladenidol ‐ Exemplo de produção
artística das Ilhas Cíclades.

Arte cicládica
•

Arte cicládica é denominação dada às artes relacionadas à cultura das Ilhas
Cíclades. A arte cicládica é ainda hoje envolta de muitos mistérios, pois dela pouco
restou além de modestas sepulturas em pedra e alguns outros vestígios menos
significantes.

•

Em relação à produção artística das Ilhas Cíclades podemos destacar a cerâmica
decorada com os parâmetros geométricos linear, espiral e curvilíneo.

•

Outro destaque da produção artística são os ídolos esculpidos em mármore que
vão de poucos centímetros ao tamanho natural, com uma característica abstracta
onde a cabeça é um ovóide e o único relevo é o nariz. Aparecem também
pequenas figuras de homens tocando lira ou flauta e mulheres segurando crianças.

•

A arte cicládica foi desenvolvida na Idade do Bronze e é um dos três ramos da arte
egeia.
Ídolo das Cíclades, Bronze Final.
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Arte minóica
A arte minóica ou arte da antiga Creta desenvolveu-se entre cerca de 3.000 e
1.100 a.C. A civilização minóica teve sua vida administrativa, política, religiosa
e cultural centrada nos palácios. Dois deles, Cnossos e Festus, são exemplos
marcantes dessa organização.
Os palácios tinham projectos complexos; cada um dispunha de um amplo
pátio interno central, várias escadarias, pequenos jardins e recintos
reservados para cultos religiosos. Magníficos frescos adornavam as paredes.
Trabalhos em metal, entalhe em pedras preciosas, selos de pedras e joalharia
atingiram altos padrões artísticos.
A cerâmica, por vezes apenas um pouco mais espessa do que a casca de um
ovo, era adornada com desenhos florais que, embora convencionais,
revelavam grande efeito em fundo colorido ou preto.

Área de expansão cultural minóica

Arte minóica
- Arte

cretense

(Ilha

de

Creta),

Idade

do

bronze

(2300-100

a.C.).

- Pintura mural decorativa de harmonia e movimento, cores vivas e vista
frontal associada à arquitectura palaciana (de estrutura informal e prática).
- Peças de cerâmica, pouca escultura (pequenas figuras em argila e terracota,
vasilhas).
- Temáticas do quotidiano, mundo animal (marítimo), religião (votiva e ritual).

Fresco, II milénio a.C., Palácio de Cnossos, Creta.
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Arte micénica
A arte micénica refere-se à arte dos aqueus, um povo que se estabelece na
costa sudoeste da Grécia entre aproximadamente 1600 e 1100 a.C., no período
final da Idade do Bronze. Os seus habitantes formam vários núcleos agrupados
em torno de palácios, sendo o centro mais importante o de Micenas, nome que
cunha a civilização micénica. A sua produção artística recebe diversas influências
sendo a da civilização minóica (Creta) a mais evidenciada. Do Antigo Egipto
recebem também influência relacionada com o culto dos mortos, nomeadamente
no que diz respeito à construção de câmaras funerárias em pedra.
Deste período são de referir o primoroso trabalho em metal e a joalharia que
recebem grande herança minóica no tratamento formal e na técnica, se é que não
terão mesmo sido produzidos por artesãos vindos de Creta. Os mais relevantes
achados arqueológicos originam das câmaras funerárias descobertas em 1876 em
Micenas por Heinrich Schliemann, onde se englobam punhais com incrustações,
ornamentos para indumentária, diademas e as famosas máscaras funerárias em
ouro que serviam para cobrir o rosto do falecido.

No repertório formal dominam, em geral, cenas de caça e a representação de
animais como golfinhos, cobras, pássaros, touros e principalmente felinos (leão,
leopardo, etc.) onde é regra aparecerem com as patas dianteiras e traseiras
esticadas, símbolo de movimento. Também são comuns elementos da flora
marítima e a espiral, elemento decorativo muito usado, mesmo associado à
arquitectura.
A escultura não é comum, sendo possível que alguma produção em madeira
tenha desaparecido com o tempo. No entanto são conhecidas terracotas
representando deusas do lar (phi e psi). A escultura pode também aparecer
associada à arquitectura, como no caso da Porta dos Leões em Micenas, onde se
vêm dois leões virados para uma coluna micénica inseridos na muralha defensiva.
Neste exemplo são notórias semelhanças com a tradição da escultura
mesopotâmica pela imponência e severidade formal.
Contrariamente à arquitectura minóica, a micénica possui um forte sentido militar
onde se observam fortalezas rodeadas de muralhas edificadas em pedra com
grande precisão. O palácio divide-se em três áreas simples; um pórtico com duas
colunas leva à antecâmara que antecede a grande sala de audiências, rectangular
e com quatro colunas a envolver uma lareira central circular.

Arte egeia

Arte micénica
- Aqueus estabelecidos em território grego, Idade do bronze.
- Principal centro em Micenas, influência da arte minóica.
- Arquitectura monumental, pintura sem leveza da arte cretense, temática
militar e narrativa.

Jarra Micénica 1200-1100 A. de C.
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Arte fenícia
- Os fenícios eram um povo de origem semita que colonizou a sul da península
itálica, Sicília, sul da península ibérica e norte de África. A sua arte conheceu o
apogeu entre c. 1000 a.C. e 800 a.C..
- Dedicados principalmente ao artesanato (objectos utilitários), comércio e
navegação na zona do Mediterrâneo.
- Influência da arte egípcia, egeia, micénica, mesopotâmica e grega.

A arte fenícia refere-se à expressão artística dos Fenícios um povo semita do
mundo antigo. Sua origem é desconhecida, mas estabeleceu-se na Fenícia
(região mediterrânea correspondente ao Líbano, Síria e Israel) por volta de
3000 a.C.
Os Fenícios eram altamente civilizados (inventaram um sistema de escrita
anterior ao alfabeto moderno) e hábeis comerciantes marítimos, chegando a
fundar colónias através do Mediterrâneo, principalmente Cartago. Atingiram o
auge do poderio entre 1200 e 800 a.C. e foram conquistados pelos Persas no
século VI a.C..
A sua arte mais típica é representada nos escaravelhos de jaspe verde,
encontrados principalmente nos cemitérios cartagineses da Sardenha e de
Ibiza. No período helenístico, destacaram-se na confecção de sofisticados
sarcófagos de mármore e ficaram famosos como artistas e artesãos, mas
poucos trabalhos em larga escala sobreviveram até nossos dias. No entanto,
graças à sua actividade mercantil, os pequenos artefactos chegaram a difundirse pelo mundo mediterrâneo, muitos deles encontrados em escavações.
Sobressaíram-se também na confecção de objectos de luxo, como jóias,
estatuetas, garrafas de vidro e alabastro, caixas de marfim e recipientes de
bronze.

Arte da Antiguidade Clássica

ARTE GREGA
Arte etrusca
- Povo etrusco, região da Toscana, séculos VIII a II a.C..
- Arte funerária, câmaras tumulares com pintura mural, urnas, escultura em
sarcófagos (jacentes), bustos.
- Peças decorativas em bronze e terracota, joalharia.

• Enquanto a arte egípcia é uma arte ligada ao
espírito, a arte grega liga‐se à razão. A arte grega
é focada na busca do prazer pelo homem, ao
contrário do que era praticado nas civilizações da
Antiguidade Oriental, os gregos buscavam o
Antropocentrismo, ou seja todas as respostas são
buscadas no homem e não na fé.

- Influência da arte arcaica grega.

• São as principais características da arte grega: o
racionalismo; a valorização do belo; do corpo
humano e também de cenas da mitologia.
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Jogos
Da segunda quinzena de agosto a
primeira de setembro
de 776 a.C. até 393 d.C. (Teodósio)
(Só reaparecendo em 1896)

Atletismo

Olímpicos = Zeus
Píticos = Apolo
Istmicos = Posseidon

Luta
Boxe
Corrida de cavalo
Pentatlo
( luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de disco)
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Cultura

Colunas Dórica, Jônica e Coríntia

Arquitetura Grega
• As edificações que despertaram maior interesse são os templos. A
característica mais evidente dos templos gregos é a simetria entre o
pórtico de entrada e o dos fundos. O templo era construído sobre uma
base de três degraus. As colunas eram construídas segundo os modelos
dórico, jônico e coríntio.
• Estilo Dórico ‐ era simples e maciça. O capitel era uma almofada de pedra.
Sendo a mais antiga das ordens arquitetônicas gregas, a ordem dórica, por
sua simplicidade e severidade, empresta uma idéia de solidez e
imponência
• Estilo Jônico ‐ representava a graça e o feminino. O capitel era formado
por duas espirais unidas por duas curvas. A ordem dórica traduz a forma
do homem e a ordem jônica traduz a forma da mulher.
• Estilo Coríntia ‐ o capitel era formado com folhas de acanto e quatro
espirais simétricas, muito usado no lugar do capitel jônico, de um modo a
variar e enriquecer aquela ordem. Sugere luxo e ostentação.

DÓRICO

Dórico

JÔNICO

Jônico

CORÍNTIO

Coríntio
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Acrópolis de Atenas
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Partenon

Escultura
•
•
•
•
•
•

•

•

Carcterísticas principais:
Antropomorfismo (representação das formas humanas);
Antropocentrismo (valorização do homem nas artes);
Equilíbrio das formas
Sensação de Movimento
No Período Arcaico os gregos começaram a esculpir, em mármores, grandes figuras
de homens. Primeiramente aparecem esculturas simétricas, em rigorosa posição
frontal, com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as duas pernas. Esse
tipo de estátua é chamado Kouros (palavra grega: homem jovem).
No Período Clássico passou‐se a procurar movimento nas estátuas, para isto, se
começou a usar o bronze que era mais resistente do que o mármore, podendo
fixar o movimento sem se quebrar. Surge o nu feminino, pois no período arcaico,
as figuras de mulher eram esculpidas sempre vestidas.
Período Helenístico podemos observar o crescente naturalismo: os seres humanos
não eram representados apenas de acordo com a idade e a personalidade, mas
também segundo as emoção.
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Hermes de Praxíteles
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Pintura
• A pintura grega encontra‐se na arte cerâmica. Além de servir
para rituais religiosos, esses vasos eram usados para
armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e
mantimentos.
• As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas
atividades diárias e cenas da mitologia grega. O maior pintor
de figuras negras foi Exéquias.
• A pintura grega se divide em três grupos:
• 1) figuras negras sobre o fundo vermelho
2) figuras vermelhas sobre o fundo negro
3) figuras vermelhas sobre o fundo branco
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Representação de um banquete pintado em um vaso
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ARTE ROMANA

Representação de uma batalha em
uma fonte romana

A arte romana, referente à época artística do
Império romano do ocidente, foi muito
influenciada pela cultura da grécia antiga e
estende‐se do século VIII a.C ao século IV d.C.
difundindo‐se por diversas expressões artísticas
desde a construção de diversas tipologias de
edifícios públicos, pintura afresco à escultura,
etc
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ARQUITETURA
• As construção eram de cinco espécies, de
acordo com as funções:
1) Religião
2) Comércio e civismo
3) Higiene
4) Divertimentos
5) Monumentos decorativos

Templos de Júpiter e de Saturno

RELIGIÃO:TEMPLOS
• Pouco se conhece deles. Os mais conhecidos são o
templo de Júpiter , o de Saturno, o da Concórdia e o
de César. O Panteão, construído em Roma durante o
reinado do Imperador Adriano foi planejado para
reunir a grande variedade de deuses existentes em
todo o Império, esse templo romano, com sua planta
circular fechada por uma cúpula, cria um local
isolado do exterior onde o povo se reunia para o
culto.

Panteão Romano
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COMÉRCIO E CIVISMO: BASÍLICA

Basílica Júlia

• A princípio destinada a operações comerciais e a atos
judiciários, a “BASÍLICA”servia para reuniões da
bolsa, para tribunal e leitura de editos. Mais tarde, já
com o Cristianismo, passou a designar uma igreja
com certos privilégios. A basílica apresenta uma
característica inconfundível: a planta retangular, (de
quatro a cinco mil metros) dividida em várias
colunatas. Para citar uma, a basílica Julia, iniciada no
governo de Júlio César, foi concluída no Império de
Otávio Augusto.

Higiene: Termas
• Constituídas de ginásio, piscina, pórticos e
jardins, as termas eram o centro social de
Roma. As mais famosas são as termas de
Caracala que, além de casas de banho, eram
centro de reuniões sociais e esportes.

Termas
• Termas romanas em Bath (palavra inglesa para
banhos), Inglaterra. E ruínas de Termas na
cidade de
Roma.
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Divertimentos:

Circus Maximus

Teatro Romano

Anfiteatro: Coliseu

• Circo
• Teatro
• Anfiteatro
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ELEMENTOS DECORATIVOS

Arco do Triunfo Romano

• Arco de Triunfo: pórtico monumental feito em homenagem
aos imperadores e generais vitoriosos. O mais famoso deles é
o arco de Tito, todo em mármore, construído no Forum
Romano para comemorar a tomada de Jerusalém.
b) Coluna Triunfal: a mais famosa é a coluna de Trajano, com
seu característico friso em espiral
que possui a narrativa histórica dos feitos do Imperador em
baixos‐relevos no fuste. Foi erguida por ordem do Senado
para comemorar a vitória de Trajano sobre os dácios e os
partos.

PINTURA
• O Mosaico foi muito utilizado na decoração dos muros e pisos da
arquitetura em geral.
A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das
cidades de Pompéia e Herculano, que foram soterradas pela erupção do
Vesúvio em 79 a.C. Os estudiosos da pintura existente em Pompéia
classificam a decoração das paredes internas dos edifícios em quatro
estilos.
Primeiro estilo: recobrir as paredes de uma sala com uma camada de
gesso pintado; que dava impressão de placas de mármore.
Segundo estilo: Os artistas começaram então a pintar painéis que criavam
a ilusão de janelas abertas por onde eram vistas paisagens com animais,
aves e pessoas, formando um grande mural.
Terceiro estilo: representações fiéis da realidade e valorizou a delicadeza
dos pequenos detalhes.
Quarto estilo: um painel de fundo vermelho, tendo ao centro uma pintura,
geralmente cópia de obra grega, imitando um cenário teatral.

ESCULTURA
• Os romanos eram grandes admiradores da arte grega, mas
por temperamento, eram muito diferentes dos gregos. Por
serem realistas e práticos, suas esculturas são uma
representação fiel das pessoas e não a de um ideal de beleza
humana, como fizeram os gregos. Retratavam os imperadores
e os homens da sociedade.
Mais realista que idealista, a estatuária romana teve seu
maior êxito nos retratos.
Com a invasão dos bárbaros as preocupações com as artes
diminuíram e poucos monumentos foram realizados pelo
Estado. Era o começo da decadência do Império Romano que,
no séc. V ‐ precisamente no ano de 476 ‐ perde o domínio do
seu vasto território do Ocidente para os invasores germânicos.
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MOSAICO
• Partidários de um profundo respeito pelo ambiente
arquitetônico, adotando soluções de clara matriz
decorativa, os mosaístas chegaram a resultados onde
existe uma certa parte de estudo direto da natureza.
As cores vivas e a possibilidade de colocação sobre
qualquer superfície e a duração dos materiais
levaram a que os mosaicos viessem a prevalecer
sobre a pintura. Nos séculos seguintes, tornar‐se‐ão
essenciais para medir a ampliação das primeiras
igrejas cristãs.
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ARTE ROMANA

Representação de uma batalha em
uma fonte romana

A arte romana, referente à época artística
do Império romano do ocidente, foi muito
influenciada pela cultura da grécia antiga e
estende-se do século VIII a.C ao século IV
d.C. difundindo-se por diversas expressões
artísticas desde a construção de diversas
tipologias de edifícios públicos, pintura
afresco à escultura, etc

ARQUITETURA

RELIGIÃO:TEMPLOS

• As construção eram de cinco espécies, de
acordo com as funções:
1) Religião
2) Comércio e civismo
3) Higiene
4) Divertimentos
5) Monumentos decorativos

• Pouco se conhece deles. Os mais conhecidos
são o templo de Júpiter , o de Saturno, o da
Concórdia e o de César. O Panteão, construído
em Roma durante o reinado do Imperador
Adriano foi planejado para reunir a grande
variedade de deuses existentes em todo o
Império, esse templo romano, com sua planta
circular fechada por uma cúpula, cria um local
isolado do exterior onde o povo se reunia para o
culto.
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Templos de Júpiter e de Saturno

Panteão Romano

COMÉRCIO E CIVISMO: BASÍLICA

Basílica Júlia

• A princípio destinada a operações comerciais e
a atos judiciários, a “BASÍLICA”servia para
reuniões da bolsa, para tribunal e leitura de
editos. Mais tarde, já com o Cristianismo,
passou a designar uma igreja com certos
privilégios. A basílica apresenta uma
característica inconfundível: a planta retangular,
(de quatro a cinco mil metros) dividida em várias
colunatas. Para citar uma, a basílica Julia,
iniciada no governo de Júlio César, foi concluída
no Império de Otávio Augusto.
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Higiene: Termas
• Constituídas de ginásio, piscina, pórticos e
jardins, as termas eram o centro social de
Roma. As mais famosas são as termas de
Caracala que, além de casas de banho,
eram centro de reuniões sociais e
esportes.

Divertimentos:

Termas
• Termas romanas em Bath (palavra inglesa
para banhos), Inglaterra. E ruínas de
Termas na cidade de
Roma.

Circus Maximus

• Circo
• Teatro
• Anfiteatro
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Teatro Romano

Anfiteatro: Coliseu

ELEMENTOS DECORATIVOS

Arcos do Triunfo Romano

• Arco de Triunfo: pórtico monumental feito em
homenagem aos imperadores e generais vitoriosos. O
mais famoso deles é o arco de Tito, todo em mármore,
construído no Forum Romano para comemorar a
tomada de Jerusalém.
b) Coluna Triunfal: a mais famosa é a coluna de Trajano,
com seu característico friso em espiral
que possui a narrativa histórica dos feitos do Imperador
em baixos-relevos no fuste. Foi erguida por ordem do
Senado para comemorar a vitória de Trajano sobre os
dácios e os partos.
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Detalhe da Coluna de Trajano
A preocupação romana com a representação real da figura humana pode
ser observada também nos baixos e altos relevos, todos esculpidos em
movimento. Esses relevos estão sempre em monumentos comemorativas,
destacando-se a Coluna de Trajano.

Aquedutos
Aqua Marcia

Aqua Claudia

Arco de Tito, erguido em comemoração à
conquista de Jerusalém, no século I d. C.

Pintura
• Observamos as figuras humanas nas cenas que
sugerem usos e costumes das mulheres
romanas, em que se vê o colo sutil, a forma
pequena, delicada, com graciosidade. Observase a raridade do claro e do escuro, e o efeito de
profundidade é forte e baseado em contraste
cromáticos de corpos luminosos e vestes
escuras.
• Os romanos usaram o claro e o escuro com
finalidades plásticas e abusaram da
expressividade dos gestos das figuras.
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PINTURA
• O Mosaico foi muito utilizado na decoração dos muros e pisos da
arquitetura em geral, mais que a pintura.
A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém
das cidades de Pompéia e Herculano, que foram soterradas pela
erupção do Vesúvio em 79 a.C. Os estudiosos da pintura existente
em Pompéia classificam a decoração das paredes internas dos
edifícios em quatro estilos.

Pintura

Primeiro estilo: recobrir as paredes de uma sala com uma camada
de gesso pintado; que dava impressão de placas de mármore.
Segundo estilo: Os artistas começaram então a pintar painéis que
criavam a ilusão de janelas abertas por onde eram vistas paisagens
com animais, aves e pessoas, formando um grande mural.
Terceiro estilo: representações fiéis da realidade e valorizou a
delicadeza dos pequenos detalhes.
Quarto estilo: um painel de fundo vermelho, tendo ao centro uma
pintura, geralmente cópia de obra grega, imitando um cenário
teatral.

Pintura

Pintura

Eros punido por Vênus.
Pompeia.
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ESCULTURA
• Os romanos eram grandes admiradores da arte grega,
mas por temperamento, eram muito diferentes dos
gregos. Por serem realistas e práticos, suas esculturas
são uma representação fiel das pessoas e não a de um
ideal de beleza humana, como fizeram os gregos.
Retratavam os imperadores e os homens da sociedade.
Mais realista que idealista, a estatuária romana teve seu
maior êxito nos retratos.
Com a invasão dos bárbaros as preocupações com as
artes diminuíram e poucos monumentos foram
realizados pelo Estado. Era o começo da decadência do
Império Romano que, no séc. V - precisamente no ano
de 476 - perde o domínio do seu vasto território do
Ocidente para os invasores germânicos.

Escultura

Busto do Imperador
Adriano que governou
de 117 d. C. a 138 d. C.

Escultura
• A estatuária romana tem como sua principal
característica o realismo.
• Os romanos realizavam trabalhos em pedra, mármore,
bronze e madeira.
• Os baixos relevos foram muito utilizados pelos
escultores em função da história de seu povo e de
celebrações dos atos.
• Durante o século II a.C. um grande número de
escultores gregos, viviam e trabalhavam em Roma,
deixando uma herança greco-romana nas obras
esculpidas.
• Os romanos esculpiam rituais funerários, oficiais em
combate, figuras de imperadores como as estátuas de
Augusto e Aurélio.

Escultura

Imperador Augusto
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Escultura

MOSAICO
• Partidários de um profundo respeito pelo
ambiente arquitetônico, adotando soluções de
clara matriz decorativa, os mosaístas chegaram
a resultados onde existe uma certa parte de
estudo direto da natureza. As cores vivas e a
possibilidade de colocação sobre qualquer
superfície e a duração dos materiais levaram a
que os mosaicos viessem a prevalecer sobre a
pintura. Nos séculos seguintes, tornar-se-ão
essenciais para medir a ampliação das
primeiras igrejas cristãs.

Mosaico

Mosaico
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Mosaico

Fig. 2 – Pintura afresco, do século IV em estuque em uma sala, com 2,10 m de
altura, 6,75 m de comprimento e 5,90 de largura. Os quadros apresentam cenas
de caça, com carroças conduzidas por cavalos. Os cavalos são os principais
motivos das cenas. As imagens são emolduradas e adornadas por guirlandas e
faixas. O topo e as partes inferiores são decoradas com figuras geométricas
coloridas. Foto de Lorenzo Plana Torres. Imagem de autoria e propriedade do
“Archivo Fotográfico MNAR” e peça de propriedade do “Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida”.

ARTE ROMÂNICA
Em 476, com a tomada de Roma pelos povos bárbaros,
tem início o período histórico conhecido por Idade
Média. Na Idade Média a arte tem suas raízes na
época conhecida como Paleocristã, trazendo
modificações no comportamento humano, com o
Cristianismo a arte se voltou para a valorização do
espírito. Os valores da religião cristã vão impregnar
todos os aspectos da vida medieval. A concepção de
mundo dominada pela figura de Deus proposto pelo
cristianismo é chamada de teocentrismo (teo = Deus).
Deus é o centro do universo e a medida de todas as
coisas. A igreja como representante de Deus na Terra,
tinha poderes ilimitados.

ARQUITETURA
No final dos séculos XI e XII, na Europa, surge a arte
românica cuja a estrutura era semelhante às
construções dos antigos romanos.
As características mais significativas da arquitetura
românica são:
* abóbadas em substituição ao telhado das basílicas;
* pilares maciços que sustentavam e das paredes
espessas;
* aberturas raras e estreitas usadas como janelas;
* torres, que aparecem no cruzamento das naves ou na
fachada;
* arcos que são formados por 180 graus.
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Nas abóbadas góticas, arcos ogivais encontram-se no alto e se apoiam
em colunas: é a abóbada de nervuras. A bóbada renascentista tem forma
de um semi-círculo formando um teto liso ou em quadros.

O arco ogival ou em ponta é típico do estilo gótico e permitia sustentar
abóbadas elevadas.
O arco renascentista, ao contrário do arco gótico, tinha a forma
curvilínea, de pura inspiração romana clássica.

ARCOS

A coluna gótica, constituída de feixes de pilares, devia servir de
sustentáculo à estrutura da abóbada. A coluna renascentista,
simples, com capitéis coríntios, foi empregada na construção de
pórticos e arcadas.
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A janela gótica, alta e estreita, tem vitrais coloridos e frontões
bastante pontiagudos. A janela renascentista, quadrada e mais
ampla que a gótica, tem o vidro transparente e incolor, dando
maior claridade.

ABÓBADAS

Estufa de três abóbadas em
estrutura metálica - Curitiba
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A primeira coisa que chama a atenção nas
igrejas românicas é o seu tamanho. Elas são
sempre grandes e sólidas. Daí serem
chamadas: fortalezas de Deus. A arte desse
período passa, assim a ser encarada como uma
extensão do serviço divino e uma oferenda à
divindade.
A mais famosa é a Catedral de Pisa sendo
o edifício mais conhecido do seu conjunto o
campanário que começou a ser construído em
1.174. Trata-se da Torre de Pisa que se inclinou
porque, com o passar do tempo, o terreno
cedeu.
Na Itália, diferente do resto da Europa, não
apresenta formas pesadas, duras e primitivas.

Catedral de Pisa

Catedral de PISA

Catedral de Pisa
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Frontão

Theatro da Paz - Pará

Rosácea
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Vitrais e Rosácea

PINTURA E ESCULTURA
Numa época em que poucas pessoas sabiam ler, a Igreja recorria à
pintura e à escultura para narrar histórias bíblicas ou comunicar valores
religiosos aos fiéis. Não podemos estudá-las desassociadas da
arquitetura.
A pintura românica desenvolveu-se sobretudo nas grandes decorações
murais, através da técnica do afresco, que originalmente era uma técnica
de pintar sobre a parede úmida.
Os motivos usados pelos pintores eram de natureza religiosa. As
características essenciais da pintura românica foram a deformação e o
colorismo. A deformação, na verdade, traduz os sentimentos religiosos e
a interpretação mística que os artistas faziam da realidade. A figura de
Cristo, por exemplo, é sempre maior do que as outras que o cercam. O
colorismo realizou-se no emprego de cores chapadas, sem preocupação
com meios tons ou jogos de luz e sombra, pois não havia a menor
intenção de imitar a natureza.
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MOSAICO
A técnica da decoração com mosaico, isto
é, pequeninas pedras, de vários formatos
e cores, que colocadas lado a lado vão
formando o desenho, conheceu seu auge
na época do românico. Usado desde a
Antigüidade, é originária do Oriente onde
a técnica bizantina utilizava o azul e
dourado, para representar o próprio céu.

PISO
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renascimento maneirismo

História da Arte

ARTE MODERNA

RENASCIMENTO
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RENASCIMENTO
• Renascimento (ou Renascença) foi um
movimento cultural e simultaneamente um
período da história européia, considerado
como um marco do final da Idade Média e o
início da Idade Moderna. Começou no século
XIV na Itália e difundiu‐se pela Europa no
decorrer dos séculos XV e XVI.

A redescoberta da tradição
greco‐romana na Europa ajudou
os artistas a reproduzirem
acuradamente as imagens
visuais.

RENASCIMENTO
• Além de atingir a Filosofia, as Artes e as Ciências,
o Renascimento fez parte de uma ampla gama de
transformações culturais, sociais, econômicas,
políticas e religiosas que caracterizam a transição
do Feudalismo para o Capitalismo.
• Nesse sentido, o Renascimento pode ser
entendido como um elemento de ruptura, no
plano cultural, com a estrutura medieval.

Leonardo Da Vinci, o
Homem Vitruviano é
um modelo clássico
dos estudos de
anatomia que o artista
realizava para a
perfeição em suas
obras e invenções.

Uma visão mais humanista, que
dá prioridade ao homem e às
realizações humanas começa a
surgir, saindo da obscuridade da
Idade Média.
Isso possibilitou aos artistas dos
séculos XV e XVI superarem as
técnicas da Grécia e Roma
antigas.
Escultura grega – O Discobolo
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RENASCIMENTO
• O Renascimento Cultural manifestou‐se
primeiro nas cidades italianas, de onde se
difundiu para todos os países da Europa
Ocidental. Porém, o movimento apresentou
maior expressão na Itália.

FASES DO RENASCIMENTO
• O Trecento (em referência ao século XIV)
manifesta‐se predominantemente na Itália, mais
especificamente na cidade de Florença, pólo
político, econômico e cultural da região.
• Giotto, Dante Alighieri, Boccaccio e Petrarca estão
entre seus representantes.
• Características gerais:
– rompimento com o imobilismo e a hierarquia da
pintura medieval
– valorização do individualismo e dos detalhes humanos

FASES DO RENASCIMENTO
• Durante o Quattrocento (século XV) o
Renascimento espalha‐se pela península itálica,
atingindo seu auge.
• Neste período atuam Masaccio, Mantegna,
Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael e, no seu
final, Michelangelo.
• Características gerais:
– inspiração greco‐romana (paganismo e línguas
clássicas),
– racionalismo,
– experimentalismo.
Giotto - Scrovegni: O beijo de Judas
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Visita dos Reis Magos, Andrea Mantegna

Sandro Botticelli - O Nascimento da Vênus

DONATELLO
David, 1430‐40

David, de Michelangelo
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BOTTICELLI ‐ A Primavera

MIGUEL ÂNGELO Pietà do Vaticano 1498‐
1501

GHIBERTI
Porta do paraíso

FASES DO RENASCIMENTO
• Cinquecento: O Renascimento torna‐se no século
XVI um movimento universal europeu, tendo, no
entanto, iniciado sua decadência. Ocorrem as
primeiras manifestações maneiristas e a Contra
reforma instaura o Barroco como estilo oficial da
Igreja Católica.
• Na literatura atuaram Ludovico Ariosto, Torquato
Tasso e Nicolau Maquiavel.
• Já na pintura, continuam se destacando Rafael e
Michelangelo.
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LEONARDO
DA VINCI
Mona Lisa

RAFAEL
Madonna

IDEAIS DO RENASCIMENTO
• Podem ser apontados como valores e ideais
defendidos pelo Renascimento o
Antropocentrismo, o Hedonismo, o Racionalismo,
o Otimismo e o Individualismo, bem como um
tratamento leigo dado a obras religiosas, uma
valorização do abstrato, expresso pelo
matemático, além também de algumas noções
artísticas como proporção e profundidade, e,
finalmente, a introdução de novas técnicas
artísticas, como a pintura a óleo.
Michelangelo: visão parcial do teto da Capela Sistina
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Proporções

Sequencia de Fibonacci

• Leonardo Fibonacci, também conhecido como
Leonardo Pisano ou ainda Leonardo Bigollo, (Pisa,
c. 1170 — Pisa ?, c. 1250) mas, na maioria das
vezes, simplesmente como Fibonacci foi um
matemático italiano, tido como o primeiro grande
matemático europeu do Medievo. É considerado
por alguns como o mais talentoso matemático
ocidental da Idade Média. Ficou conhecido pela
descoberta da sequência de Fibonacci e pelo seu
papel na introdução dos algarismos arábicos na
Europa.

Fn = Fn‐1 + Fn‐2

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
144, 233, 377, 610, 987, 1597,
2584, 4181, 6765, 10946…

Nautilus
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Nautilus

A ARQUITETURA

Modulor, de Le Corbusier
Baseado nas simetrias
renascentistas

Recuperam o conceito de ordem arquitetónica, já utilizado na Grécia antiga.
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Arquitetura

Arquitetura

Simetria

Basílica de S. Pedro – Roma.
Michelangelo Buonarroti

Ideal de simetria absoluta
Cúpula

Arquitetura

Perspectiva espacial.
As diferentes linhas convergem para um ponto único

Frontão
Triangular

ESCULTURA
• Deixa de ser apenas um
ornamento de edifícios.
• Figura humana.
• Realismo.
• Recupera a
representação do Nu.
• Estátuas equestres.

David
Michelangelo
Ponto de fuga
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Escultura

David - Donatello

Interesse pela figura humana

Hércules e Anteu – António
Pollaiuolo

Escultura
Andrea Verroquio

Escultura
Conjunto
marcado, na
sua concepção,
pela geometria.

Pietá ‐ Miguel Ângelo
Estátua equestre - conjunto marcado pela monumentalidade e pela exata proporção.
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Pintura

Pintura – o
Rerato

Teto da capela Sistina - Michelangelo

Pintura – O volume

Pintura – Inserção na natureza

Botticelli – Vénus e Marte

11

renascimento maneirismo

MANEIRISMO

Maneirismo
• O maneirismo provocou
rompimento profundo com os
cânones clássicos de ordem,
proporção, equilíbrio,
racionalismo e clareza e
revolucionou a História da Arte
ao criar paradigmas totalmente
novos, como a arte divergindo da
natureza.
• A procura do inesperado, do
surpreendente, do extravagante e
as proporções do corpo humano
caprichosamente alongadas
estabeleceu‐se como uma tônica
desse período.

Maneirismo
• Foge do realismo
Renascentista
• Formas esguias e
alongadas, contorções.
• Confusão e fuga da
realidade
• Rostos melancólicos e
misteriosos
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Maneirismo
• 1520 ao fim do século
16
• O termo maneirismo,
deriva da palavra
italiana maneira (estilo).
• Momento de transição
entre o Renascimento e
o Barroco.

Contexto histórico
• Contra Reforma de
Lutero (Europa dividida)
• Inspiração: forte
espírito religioso da
Europa naquele
momento.
• Os grandes impérios
começam a se formar, e
o homem já não é a
principal e única
medida do universo.

• A luz se detém sobre
objetos e figuras,
produzindo sombras
inadmissíveis.
• Novo conceito
intelectual da arte pela
arte
• Distanciamento da
realidade

Arquitetura
• Aconteceu paralelamente
ao estilo clássico.
• Movimento artístico
afastado conscientemente
do modelo da antiguidade
clássica.
• 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.

• Estilização exagerada que
extrapola os limites das
rígidas linhas clássicas.

•
•
•

• Capricho nos detalhes
• O maneirismo é uma
conseqüência de um
renascimento clássico que
entra em decadência

•
•
•
•
•

O ideal de clareza e equilíbrio do
Renascimento é solapado bruscamente;
O desequilíbrio é marcado pela imitação
exagerada e artificial das grandes fórmulas
em voga;
É a exacerbação do Eu do humanismo,
repleto de significados obscuros e
dramáticos;
O manierismo, em geral gracioso, indicaria,
sobretudo a preocupação de integrar a obra
no ambiente.
Os arquitetos maneiristas cuidaram
especialmente da fachada e da urbanística;
Alguns teóricos sustentam que foi uma
ligação entre a Renascença e o Barroco;
Naquele período foi considerado por muitos
uma arte pequena, sem valor genuíno;
A noção de equilíbrio é relativizada por essa
arte mais turbulenta e insólita;
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Arquitetura
•

•

•

•

•

Semelhantemente ao Gótico do passado,
prioriza as igrejas em planos longitudinais,
isto é, mais longas que largas; buscava‐se
uma atmosfera de serena dignidade;
As naves são escuras, o acesso aos coros é
com escadas em caracol, há guirlandas de
frutas e flores nas construções civis;
As formas côncavo‐convexas exageram os
contrastes de luz e sombra; o interesse
maior era pela realidade de todos os dias;
Quanto ao nome do novo tempo, uns o
chamaram Renascimento Tardio, outros
(os alemães, desde 1920) Manierismo;
Principais nomes: Paolo Veronese,
Tintoretto, Andrea Palladio, Giorgio
Vassari, Rosso Fiorentino, Giovanni di
Bologna.

Principais Artistas
• El Greco (Pintura)
• Arcimboldo (Pintura)
• Bartolomeu Amanti
(arquitetura e escultura)
• Giorgio Vasari
(arquitetura)
• Paladdio (arquitetura)
• Giambologna
(escultura) Maneirismo
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BARROCO E ROCOCÓ
CONTRAMOVIMENTOS AO RACIONALISMO DO
RENASCIMENTO

LINHA DO TEMPO

O BARROCO COMO
ARTE E MOVIMENTO

ARTE BARROCA
• A palavra BARROCA, significa “pérola
irregular”, representa idéia de
irregularidade.
• A arte BARROCA surgiu no século XVII, na
Europa. Era a arte a serviço da Igreja, que
tinha como principal o objetivo
surpreender, deslumbrar e aquecer os
fiéis, evocando a religião em cada detalhe.

Bernini
Apolo e Dafne c. 1622

Bernini
O êxtase de Sta Teresa c. 1647

Andrea Pozzo : cúpula de igreja

Contexto
• No século XVI a Igreja Católica passa por um
período de decadência, pois surgem
movimentos como o Humanismo e a Reforma.
• Como retomada de sua posição perante a
sociedade a igreja reagiu com a Contra
Reforma e passou a decorar seus templos com
suntuosidade tal que encantasse os pagãos
seja pela magnitude de suas igrejas, seja por
suas obras de arte.
• Daí, contratando artistas, arquitetos e
escultores produziram um dos maiores
acervos culturais do mundo dos quais o
Vaticano é seu exemplo mais conhecido.
• Neste contexto surge o Barroco

Caravaggio

Caravaggio

Caravaggio

Barroco: Origens e Estilo
• A arte barroca originou-se na Itália (séc. XVII)
mas não tardou a irradiar-se por outros países
da Europa e a chegar também ao continente
americano, trazida pelos colonizadores
portugueses e espanhóis.
• O estilo barroco foi o mais suntuoso e
ornamentado na história da arte e teve o
papel de trazer a arte para a vida cotidiana.
• Os palácios de Roma se tornaram ambientes
de encantamento, projetados para
impressionar os visitantes com o poder e a
glória do rei. A riqueza proveniente das
colônias sustentava o luxo do mobiliário, dos
jardins. É a arte ostentada nos palácios como
o de Versailles, de Luis XIV.

A Arte Barroca desenvolveu-se no século
XVII, num período muito importante da
história da civilização ocidental, pois nele
ocorreram mudanças econômicas,
religiosas e sociais que deram nova feição
à Europa da Idade Moderna.
Essas mudanças tiveram conseqüências
bastante significativas, pois favoreceram
o surgimento dos Estados Nacionais e dos
governos absolutos, pois propunham que
cada nação se libertasse da submissão ao
papa.

História, Poder
e Barroco

Barroco no Brasil
(1550-1700)
Um Barroco Tropical

O Barroco no Brasil
• O Barroco chegou no Brasil através dos colonizadores espanhóis e
portugueses.
• E no fim do século XVIII e começo do XIX surgem os maiores artistas
Barrocos do Brasil, o Aleijadinho que era construtor, entalhador e
escultor, e também o pintor Manuel da Costa Ataíde.

• Muitos foram os artistas que
contribuíram para o
engrandecimento do estilo
barroco no Brasil. Entre eles
destacamos Manoel da Costa
Ataíde ( Mestre Ataíde) e
Antônio Francisco Lisboa ( O
Aleijadinho).

Igreja de São Francisco de Assis.
Ouro Preto - MG
• A construção teve inicio em
1766. Obra-prima de Antônio
Francisco Lisboa, que assina o
projeto e o risco da portada.
Pinturas de Manuel da Costa
Ataíde.

Teto da Igreja de São Francisco de Assis.

Altar da Igreja de São Francisco de Assis.

Detalhe do Altar

Detalhe da Fachada Frontal.

IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO PILAR DE
OURO PRETO
• Inaugurada em 1733. Planta
atribuída ao arquiteto Pedro
Gomes Chaves.

Altar menor

Oratório
Séculos XVIII e XIX

O Passo do Horto
escultura de Aleijadinho.

O Passo da Subida ao Calvário, de Aleijadinho. Simboliza a subida
de Jesus ao Calvário, para depois ser crucificado.

O Passo da Crucificação, de Aleijadinho, que simboliza o
momento em que Jesus foi crucificado na Cruz. Imagem
adorada até os dias de hoje pelos católicos.

Rococó

CONTEXO SÓCIO-CULTURAL
• Rococó é o estilo artístico que surgiu na França, em meados do
século XVIII.
• Também é conhecido como CLASSICISMO.
• É considerado um desdobramento do Barroco, porém mais leve e
intimista.
• Foi o último estilo universal de arte.
• Também ficou conhecido como “Estilo Regência”.
• Inicialmente usado em decoração de interiores.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
assimetria;
linhas suaves e graciosas;
arte voltada para o belo e comprometida com o ideal aristocrático;
elementos sensuais e eróticos;
figuras mitológicas (Classicismo);
tons pastéis na pintura;
uso abundante de formas curvas e profusão de elementos decorativos (tais
como conchas, laços e flores);
• leveza;
• caráter intimista;
• elegância.
•
•
•
•
•
•
•

PRINCIPAIS ARTISTAS
• Boucher
• Antoine Watteau
• Jean Honoré Fragonard

Kaisersaal, Palácio Episcopal - Würzburg

Diana em Repouso - Boucher

Amantes no parque – Boucher

O embarque para Citera – Watteau

Prazeres do Amor – Watteau

Diana ao banho – Watteau

O Balanço - Fragonard

Fragonard

As banhistas – Fragonard

Fragonard

“The Marriage Contract”
Jean-Antoine Watteau, 1713

“The French Theater”
Jean-Antoine Watteau, 1714

“The Pleasures of Life”
Jean-Antoine Watteau, 1718

“The Pleasures of the Ball”
Jean-Antoine Watteau, 1717

“The Stolen Kiss”
Jean Honoré
Fragonard (1780)

“A Young Girl
Reading”
Jean
Honoré
Fragonard
1776

“The Triumph of
Venus”
François Boucher
1740

“La Toilette” – François Boucher, 1742

“The Marquis de
Pompadour”
François Boucher
1756

“Morning
Coffee”
François Boucher
1739

“The House of
Cards”
Jean Siméon Chardin
1735

“Winter”
Etienne-Maurice
Falconet
1771

“The Rape of Europa”
Giovanni Domenico Ferretti, 1720-40

“Colonel
St. Leger”
Sir
Joshua
Reynolds
1778

“The Children of
Edward Holland
Cruttenden”
Sir
Joshua
Reynolds

“Mr. & Mrs. Andrews”
Thomas Gainsborough, 1750

“Portrait of a Lady in
Blue”
Thomas
Gainsborough
Late 1770s

“Mary,
Countess Howe”
Thomas Gainsborough
Late 1760

Arquitetura rococó

A Rococo Room

Wall Clock
“Love Conquering
Time”
Charles
Cressent
1740

“Fire Dog”
François-Thomas
Germain
1757

muralismo mexicano iah

MURALISMO MEXICANO
FUNDAMENTOS E INFLUENCIAS PARA A AMÉRICA LATINA

Contexto
Histórico

Foi a partir da Revolução mexicana de 1910
que a letargia academicista da arte
mexicana dá lugar a um movimento de arte
nacional.
Os muralistas se tornaram cronistas da
história mexicana e do sentimento
nacionalista, representando o povo
mexicano, os astecas e um projeto de arte
verdadeiramente mexicana.

muralismo mexicano iah

O Muralismo Mexicano
Impulsionado no México pelo político
mexicano José Vasconcelos.
José Vasconcelos foi contratado por Álvaro
Obregón como Ministro da Educação do
México, em 1921 e patrocinou a
consolidação e renascimento desta arte no
país.
Vasconcelos descobriu que 90 % da
população era analfabeta e acreditava que
a imagem e a arte seriam esta ferramenta.

Dr. Atl
Obregón patrocinou o Dr. Atl (Pseudônimo de
Gerardo Murillo), pintor e professor, que havia
Criado um Centro de arte na capital mexicana.
De orientação socialista e considerado o pai da
pintura mural mexicana, Gerardo liderava um
movimento que buscava a criação de uma arte
nacional, utilizando os princípios modernos para
expressar as suas ideias através de murais.
Parecido ou não com os ideais de nossa semana
de 1922?

muralismo mexicano iah

Proposta Artística
Desenvolver uma arte monumental
voltada para o povo mexicano,
capaz de apresentar sua realidade
social, suas lutas e outros aspectos
de sua história desde a antiguidade.
Sua influência será notada em
outros países latino americanos,
com paralelos no chile e colômbia.

Expoentes
•

David Alfaro Siqueiros

•

José Clemente Orozco

•

Diego Rivera
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O Muralismo como Neorrealismo
Seu principal suporte plástico foi também a materialização de uma
ideologia que bem ilustram o seu zeitgeist.
A monumentalidade era inevitável pois era objetivo engrandecer a
Revolução Mexicana e a história do país - em particular a época précolombiana, já que o espanhol encarna o invasor europeu.
O espaço público não tinha um dono particular e devia ser usado em nome
da coletividade, do povo. Seu surgimento vem influenciado por uma onda
"realista" que se inicia com o fim da segunda guerra, sucedendo o
expressionismo.

Diego Rivera
Foi bolsista da Academia de Artes, onde ficou de 1907
até 1921, tendo contato com os movimentos de
vanguarda Europeus e nomes como Picasso, Gaudi e
Miró.
Mais midiático dos três grandes, pintou murais na
Escola de Artes da Califórnia, The American Stock Clube
Luncheon Exchange, e o Detroit Institute of the Arts, e
outra foi levada para o Rockefeller Center, em Nova
York: esta nunca foi concluída devido à controvérsia
sobre a inclusão da imagem de Vladimir Lenin na obra.
Embora a sua estada nos Estados Unidos tenha sido
curta, ele é considerado uma grande influência sobre a
arte americana. Diego Rivera voltou ao México em 1934,
onde retomou a vida de artista politicamente ativo. Foi
casado com Frida Kahlo ‐ um capítulo à parte na
conturbada vida do pintor.

muralismo mexicano iah

ROCKEFELLER CENTER
RECRIAÇÃO DO MURAL DESTRUÍDO EM 1934

Epopeya del
pueblo mexicano
Detalhe do Mural no Palacio
Nacional do México

afresco
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Epopeya del
pueblo mexicano
Visão do Mural no Palacio
Nacional do México

afresco
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Epopeya del
pueblo mexicano
Detalhe do Mural no Palacio
Nacional do México

afresco

As mãos da
Natureza
oferecendo
Água
Parque Chapultepec

afresco de
poliestireno
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“EL DÍA DE LA FLOR”

“LA NOCHE DE LOS
POBRES”
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Siqueiros
David Alfaro Siqueiros era o muralista que tinha maior
comprometimento com o mundo moderno no que diz
respeito tanto à temática quanto às técnicas.
Diferentemente de Orozco e Rivera, raramente pintou
temas ligados à história mexicana, mas tinha arte
totalmente engajada em questões sociais.
Comunista radical e stalinista convicto, esteve preso
durante dois anos por ordem do Partido Comunista
Mexicano, do qual havia sido expulso.
Depois de ser preso em 1930, exilou‐se em Taxco e de lá
foi para Los Angeles, onde começou a fazer experiências
com novas técnicas. Mudou‐se para Nova York onde
organizou o Siqueiros Experimental Workshop.

Polyforum
Cultural
Siqueiros
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O povo em
armas
Museu Nacional de
História do México

acrílica sobre
chapa de
madeira
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Caim nos
Estados
Unidos
Museu Carillo Gil ‐
México

piroxilina

muralismo mexicano iah

Orozco
José Clemente Orozco Frequentou a Academia de Bellas
Artes de San Carlos e destacou‐se principalmente na pintura
mural, mas também se dedicou à pintura de cavalete, à
aguarela, ao desenho e à caricatura, que fazia mais como
forma de sustento do que como arte.
Menos palatável e mais introvertido dos três grandes
muralistas, Orozco tem uma expressão mais dura e
pessimista, com uma abordagem mais universalista.
A representação formal na sua obra reflete uma mistura de
influências estéticas que vão do realismo ao expressionismo.
Morreu em 1949.

A Trincheira
Escola Nacional
Preparatória ENP

afresco
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Maternidade
Escola Nacional
Preparatória ENP

afresco
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O homem de
fogo
Cupula do Instituto
Orozco

afresco

Toda a mensagem transmitida pelas obras muralistas está
impregnada de ideais comunistas, abordados de uma forma
mais idealista e utópica, em Rivera, mais crítica e pessimista,
em Orozco ou mais convicta e interventiva, em Siqueiros.

Resumo da
Ópera

Em termos formais a influência do realismo socialista no
muralismo mexicano foi ultrapassada pela riqueza da
experiência estética dos seus protagonistas, que com grande
talento sintetizaram várias influências, dando origem a um
movimento estético único.

Sobre o
Expressionismo,
Expressionismo no
Brasil e Muralismo

Introdução para
Visita ao Instituto
Abelardo da Hora

Expressionismo: Origem
Uma das vanguardas europeias do início do
século XX, frequentemente o termo
Expressionismo é designado somente à arte
alemã deste período.
É pertinente, porém, classificá-lo como um
fenômeno que teve diversas faces em toda a
Europa (Alemanha, França, Bélgica, Áustria,
Holanda etc.), até a década de 1920.

Precurssores do Expressionismo
Com ênfase na emoção subjetiva e na defesa de
uma poética sensível à expressão do irracional,
dos impulsos e paixões individuais, encontram
suas raízes no pós-impressionismo de Van Gogh
e Paul Gauguin, no Simbolismo, na Art Noveau e
especialmente em Gustav Klimt.
Na Alemanha, a principal precursora do
expressionismo foi Paula Modersohn Becker, que
fazia uso simbólico das cores e dos padrões .

Impressionismo x Expressionismo
O Expressionismo se opõe ao caráter essencialmente
visual desenvolvido pelos impressionistas, adotando uma
atitude subjetiva e muitas vezes até agressiva com
relação à realidade. Esse fenômeno acontece de dentro
para fora, trazendo à tona as emoções, angústias e
pontos de vista do artista;
Já o Impressionismo se empenhava em captar a luz e o
movimento. Nele também podíamos encontrar a
eliminação do papel descritivo da arte, a exaltação da
imaginação do artista e a ampliação dos poderes
expressivos da cor, linha e forma. Tais características
influenciaram muitas manifestações artísticas da época e
estão presentes até hoje

Ideologia
O Expressionismo tem como principal ideologia,
a de representar uma visão subjetiva, por meio
do uso da cor e da linha. Isso significa que o
artista registrar uma impressão do seu próprio
temperamento e visão de mundo, ao invés de
retratar exclusivamente o mundo exterior.

Características do Expressionismo
Uso de cores simbólicas, imagística exagerada e
intensa. Uma característica das manifestações
alemãs do Expressionismo é que em geral
apresentam uma visão sombria da humanidade;
Movimento heterogêneo, o qual proporciona uma
atitude e uma forma de entender a arte que aglutinou
diversos artistas de tendências variadas, níveis
intelectuais, diferentes formações (arquitetura, artes
plásticas, literatura, música, cinema, teatro, dança,
fotografia etc.);

Características do Expressionismo
Deformação da imagem e cores resplandecentes,
vibrantes, fundidas ou separadas;
O pintor recusa o aprendizado técnico e pinta
conforme as exigências de sua sensibilidade.
O pincel (ou a espátula) vai e vem, fazendo e
refazendo, empastando ou provocando
explosões.

Características do Expressionismo

Preferência pelo patético, trágico e sombrio. O
artista vive não apenas o drama do homem, mas,
também, da sociedade, produzindo obras
dramáticas, angustiantes e com sensações
dolorosas sobre o destino do homem.

Pintores
Expressionistas

Vincent Van Gogh (1853 – 1890); Precursor
Edvard Munch (1863 – 1944); Precursor
Emil Nolde (1867 – 1957);
James Ensor (1860 – 1949);
Egon Schiele (1890 – 1918);
Otto Dix (1891 – 1969);
Wassily Kandinsky (1866 – 1944);
Paul Klee (1879 – 1940);
Francis Bacon (1909 – 1992);
Candido Portinari (Brasil: 1903 – 1962).

ARTE, 3º ANO DO ENSINO MÉDIO
Expressionismo / características e manifestações

Imagem: Edvard Munch /O grito, 1893 / Munch Museet /
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:O_Grito.jpg

7. MANIFESTAÇÕES
EXPRESSIONISTAS (Pinturas)

Edvard Munch. O grito, 1893.

Imagem: Edvard Munch / by the Deathbed, 1893 / Munch Museet /
https://sgtr.wordpress.com/2011/04/01/edvard-munch-by-thedeathbed-fever-1915/
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Edvard Munch, Morte, 1895.

Imagem: Edvard Munch. The Dead Mother and the Child. 1897/99 /
Munch Museum / http://www.edvardmunch.com/gallery/death/deadMother&child.htm
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Edvard Munch, A mãe morta, 1899 –
1900.
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James Ensor, Entrada do Cristo em Bruxelas, 1889.

Imagem: James Ensor. Christ's Entry Into Brussels, 1889 /
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christ%27s_Entry_Into_Brussels_in_1889.jpg
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Imagem: Vicent Van Gogh /Caveira com cigarro aceso, 1885-1886 /
Museu Van Gogh / Domínio Público.

Vicent Van Gogh, Caveira com cigarro
aceso, 1885-1886.

Imagem: Emil Nolde / Crucificação, 1912 / Nolde Stiftung Seebull
/https://www.berlin.de/tickets/suche/detail.en.php?id=570966
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Emil Nolde, Crucificação, 1912.

Imagem: Egon Schiele / A família, 1918 / Österreichische Galerie Belvedere /
GNU Free Documentation License.
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Egon Schiele, A família, 1918.
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Imagem: Otto Dix / Bebê recém nascido nas
mãos, 1927 /http://www.fototela.com.br/rpl.php?id=000571

Otto Dix, Bebê recém nascido nas
mãos, 1927.
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Wassily Kandinsky,
Fuga, 1914.

Imagem: Wassily Kandinsky / Fuga, 1914. Public Domain in Russia.
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Imagem: Paul Klee / Red Balloon, 1922 /
The Solomon R. Guggenheim Museum, New York / Public Domain.

Paul Klee, Red Balloon, 1922.
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Francis Bacon,
Figuras num jardim, cerca
de 1936.

Imagem: Francis Bacon / Figuras num jardim, cerca de1936 / TATE Collection. /
http://www.tate.org.uk/collection/T/T12/T12539_9.jpg
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Cândido Portinari,
Criança morta, 1944.

Imagem: Cândido Portinari, Criança morta, 1944 / Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand /
http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/portinari/salas/id_portinari_crianca_morta.html

