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ARTES VISUAIS
Ensino Fundamental
Diálogos entre arte e 

artistas de diversas épocas 
e lugares
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           A pergunta que não quer calar

Imagem: https://www.tumblr.com/tagged/artes-visuais 
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O que é Arte?   Por que o homem a cria?

Uma das razões pelas quais o homem cria é um impulso irresistível de 
reestruturar a si próprio e ao seu meio ambiente de uma forma ideal.

Assim como na linguagem, o homem é sobretudo um inventor de 
símbolos  que transmitem ideias complexas sob formas novas.
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A imaginação é uma das facetas mais misteriosas da humanidade. 
Pode ser vista como o elo entre o consciente e o subconsciente, 
onde se dá a maior parte de nossa atividade cerebral. 

(JANSON, H. W. e JANSON, Anthony. Iniciação á História da Arte. S. Paulo,Livraria Martins Fontes.).

Por que o homem a cria?
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Conceito de Arte

“Não vês que o olho abraça a beleza do mundo inteiro? (...) É janela do corpo humano, 
por onde a alma especula e frui  a beleza do mundo, aceitando a prisão do corpo que, 
sem esse poder, seria um tormento (...) Ó admirável necessidade!

Quem acreditaria que um espaço tão reduzido seria capaz de absorver as imagens do 
universo? (...) O espírito do pintor deve fazer-se semelhante a um espelho que adota a 
cor do que olha e se enche de tantas imagens quantas coisas tiver adiante de si.”

Leonardo da Vinci
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O progresso tecnológico, social e cultural do homem é refletido na arte de cada 
civilização. Por esse motivo, podemos associar as várias faces da arte ao seu 
momento histórico.

Arte e seu tempo – A inspiração no Contexto
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 Na Pré-História as representações eram de figuras humanas e cenas de caça;

 As representações eram feitas nas paredes internas das cavernas; 

 Usavam  materiais  para pintura óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e 
sangue de animais.

Da Pré-História ao Grafite 

http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/prehome.htm 9

http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/prehome.htm


 No tempo atual o Grafite faz representações de cenas: do cotidiano, dos signos, das 
frases e dos elementos da cultural urbana atual.
 Os artistas desse gênero usam: tintas spray  e  stencil.
 Pintam em bases diversas como: paredes, chão, objetos e onde a imaginação desejar.
 

Da Pré-História ao Grafite 

http://historiadasartesvisuais.blogspot.com.br/2011/06/historia-do-grafite.htm l
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Imagem: https://www.pinterest.com/explore/v%C3%AAnus-de-milo-902798416339 /

Pietá, Michelangelo, 1499 d.c

Da cultura greco-romana para o Renascimento

11

https://www.pinterest.com/explore/v%C3%AAnus-de-milo-902798416339


Imagens: http://www.brasilescola.com/redacao/intertextualidade.htm 

Textos e diálogos na Pintura -  Uma relação Intertextual

Cada obra com uma significação da estética do seu tempo e de um discurso interno do 
autor
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As Senhoritas de Avignon

Vanguardas – Diálogos de Picasso com a cultura africana

Com ”As Senhoritas de Avignon ”inicia-se não somente o Cubismo, mas toda a revolução 
artística do século XX. Uma nova era na história da arte do século XX;
Contexto  temático sobre prostitutas de uma bordel  do início do século passado;
Enquanto trabalhava na tela, Picasso entrou em contato com a escultura africana.

Máscara africana e ao lado uma 
das_Senhoritas_de_Avignon
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Arte e seu tempo – Releitura,  inspiração de contexto social
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http://2.bp.blogspot.com/_8S7X3TwsnPA/TIkHcmnQkVI/AAAAAAAAACU/
_FxA6ebm7J8/s1600/Dali003.jpg8

A intertextualidade realizada entre a criação de Matt 
Groening, criador dos Simpsons, e a obra ”A Persistência 
da Memória”, de Salvador Dalí. 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/escuelas/escuelas/media/
tecnica/tecnica16/pintura/dali/dali08.gif 

Um diálogo que se estabelece entre os textos verbais e não 
verbais.

Textos e diálogos: da Pintura à releitura do humor pastiche
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PÓS-MODERNISMO

Características estéticas :
Serigrafia;
Montagens de fotografias feitas a partir 

de recortes de revistas;
Anúncios e cartazes publicitários;
Cores fortes e chamativas ;
Estilo fabril de produção ;
Impessoalidade nas obras .
 

Arte Pop – Multiplicando possibilidades

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/indice-fundamental-1.shtml?ensino-fundamental-1.arte.artes-visuais.arte-e-artistas-em-diferentes-epocas-e-lugares 
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Surge na Inglaterra no fim da década de 50

Maiores influências: surrealismo, dadaísmo e 
kitsch.

Contestavam a visão de que a arte não estaria 
ligada à vida cotidiana.

Principais nomes: Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein, James Rosenquist, Allen Jones, 
Peter Blake e Richard Hamilton 

PÓS-MODERNISMO

Artista: Andy Warhol- Obra: Che Guevara 

Artista: Andy Warhol Obra: Marilyn Monroe

Arte Pop – Dialogando com as os símbolos de uma 
época

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/indice-fundamental-1.shtml?ensino-fundamental-1.arte.artes-visuais.
arte-e-artistas-em-diferentes-epocas-e-lugares 18
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Imagens: http://www.hypeness.com.br/2011/03/documentario-lixo-extraordinario-do-vik-muniz/ 

A morte de Marat de Jacques-Louis David. 1793

Um dos grandes nomes da arte 
contemporânea mundial – é o artista 
brasileiro que mais vende obras no 
exterior. Transforma lixo em obras 
gigantescas compostas de materiais 
jogados fora. 

Vik Muniz – Artista contemporâneo
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Artes Visuais – Cinema
Lixo Extraordinário - documentário completo – Vik Muniz

Link para o filme:  https://youtu.be/ibctyQ9aU5k 

O documentário “Lixo Extraordinário” 
(Waste Land no original) foi indicado 
ao Oscar e é uma bela reflexão sobre 
felicidade, consumismo, pobreza e 
solidariedade. 

Imagem: www.helenfarias.blogspot.com       
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https://youtu.be/ibctyQ9aU5k
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Arte Digital –  a reelaboração  e  divulgação da imagem 
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http://www.casthalia.com.br/portfolio/quelicera_por.html 

A Mansão de Quelícera

É uma aventura investigativa criada a partir de pinturas da história da arte e baseada 
num conto de mistério. Também é recurso educacional para o Ensino de Arte, sendo 
composta por jogo online e site de apoio ao educador. 

Artes e Games -  Recurso digital e aprendizagem
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ENEM 2011– 

O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte 
marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-
históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos 
comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como 
A) a preferência por tintas naturais, em razão de seu efeito estético. 
B) a inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos estabelecidos. 
C) o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. 
D) a repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. 
E)   o uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite.
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A arte digital é criada através de ambientes computacionais    gráficos. Existem diversas 
categorias de arte digital, tais como pintura digital, gravura digital, modelagem 3D, edição de 
imagens, animação, entre outros.

Formas de Arte Digital 
Edição de foto e imagem é a principal e a mais popular área de expressão visual digital.
Uso de programas como o popular Photoshop e outros tantos mais específicos, é para 
manipular imagens, mesclar, acrescentar elementos e etc. 
Os resultados vão de simples retoques das imagens fotográficas, até verdadeiras obras 
de artes gráficas produzidas digitalmentes.

Arte Digital –  Novas mídias recursos e possibilidades 
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Vídeo arte
• Forma de expressão artística 

na qual o vídeo é o elemento 
principal, surge no contexto 
dos anos 1960, entre as 
manifestações identificadas 
como pós-modernas e 
contemporâneas. As videocriaturas do artista multimídia Otávio Donasci.

Gary Hill . Na obra ‘Viewers’, 15 homens encaram (em silêncio) o visitante.
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Arte Tecnológica

• Artistas contemporâneos estão 
explorando as possibilidades de se 
produzir efeitos estéticos com 
computadores ligados à internet, 
software de criação de sites, televisão a 
cabo, sistema de rádio e dispositivos 
eletrônicos. A arte tecnológica propõe a 
diversificação do uso de novos  suportes. 

Shrek, filme criado em computação gráfica

Fábio Fon - Captas
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Criação de Blog coletivo 

Crie uma conta em no site Blogspot ou Facebook;
Solicite aos estudantes que separem em  grupos de no máximo 8 alunos, 
considerando a afinidade de temas. Peça que dêem nome às equipes;

Disponibilize o endereço e senha para os grupos;
Relacione 5 temas (Pintura, Fotografia Digital, Arte e Games, História da Arte, 
Grafite) ;
Distribua as equipes por afinidade de tema e peça que durante uma semana 
alimentem a página. Cada equipe deve editar informações sobre o seu tema e 
assinar com o nome de batismo do grupo.
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As diversas formas das artes visuais

Projeto Projovem Adolescente, Caraúbas/RN

João Sá Mota, Fachada da Igreja da Sé Artesanato mineiro
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Desenho
É uma operação que nos 
possibilita representar uma 
imagem tridimensional sobre 
uma superfície plana, 
definindo os elementos 
formais básicos: composição, 
proporções, efeitos de volume, 
etc. É identificado como 
processo e resultado artístico, 
fundamental como meio  para 
registrar a primeira idéia de 
qualquer obra de arte visual.
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Lucian Freud, “Self-Portrait”, 1939-40
desenho a lápis, 22,5 x 15cm (com 17 anos)

Vik Muniz - Sugar Children, desenho feito com açúcar , Series 
Valentina, The Fastest
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Histórias em 
quadrinhos

Tem o desenho combinado com textos 
como base para a técnica.
Nessa forma de expressão, o artista 
desenvolve narrativas, seqüência, 
continuidade e movimento. Seu 
desenvolvimento está associado à 
revolução industrial e ao progresso técnico 
que permitiu a impressão e reprodução em 
largada escala. Sua origem são as tiras de 
jornal, após a década de 1930, foram 
criadas as revistas específicas.

Roy Lichtenstein
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Características:
a) Os personagens são de fácil 

identificação e nunca envelhecem, os 
heróis são belos e bons, os 
adversários são malvados e feios.

b) Os diálogos são limitados por balões 
que apontam para quem fala.

c) O pensamento tem um balão com 
uma fila de bolinhas.

d) Ruídos são expressos por 
onomatopéias.

e) Gritos são expressos por maiúsculas 
grandes e sussurros por letras 
pequenas em balão pontilhado.

f) Imagens traduzem conceitos. Ex: 
palavrões.

Maurício de Souza, Turma do Chico Bento
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• No trabalho são valorizados: enquadramento, 
perspectiva, expressões faciais e corporais, luz e 
sombra.
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Pintura

Refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento diluído num meio ou agente de 
ligação líquido a uma superfície. Esse agente pode ser goma arábica, gema de ovo, cera 
de abelha, óleo de linhaça ou emulsão acrílica.

Beatriz  Milhazes Beleza 
Pura, 2006 
Acrílica sobre tela
200 x 402 cm 
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Michelângelo Buonarroti, A criação de Adão, Afresco, 1508-12.

Técnicas: afresco, têmpera, óleo, 
guache, aquarela, acrílica. Somente 
após 1840 as tintas passaram a ser 
vendidas em tubos, além do pincel, 
utiliza-se também a espátula para criar 
relevos.

Antônio Bandeira. 'Abstrato'. óleo sobre tela, 1964. 108 x 145 cm
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Alfredo Volpi, Grande Fachada Festiva, têmpera – 1950

Militão dos Santos, Trabalhadores, óleo sobre tela,
20 x 30 cm, 2009.

Célia Albuquerque, Série “Mosaicos”, acrílica sobre tela.
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Escultura
Manifestação que explora a criação de formas 
tridimensionais (comprimento, largura, altura). As 
primeiras formas surgiram na pré-história. Materiais: barro 
cozido, pedra, marfim, metais, cera e plásticos.

Frans Kracjberg – Flor do Mangue Emanoel Araújo – Bicho alado, aço carbono,
260 x 220 x 60 cm, 1980
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Victor Brecheret
Três Graças, c. 1930 

Terracota, MAC, USP. 

Luzia Dantas, Nossa Senhora da Conceição
Umburana entalhada.
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Colagem

• Toda a representação plástica 
conseguida pela união e/ou 
sobreposição de distintos materiais, 
colados a um suporte.

Maquete para o vitral Nuit de Noël para a Capela do Rosário de Vence - França (1952). Guache 
sobre papel cortado e colado.

40



David Hockney - Place Furstenberg, Paris, 1985 Photographic collage, 88.9 x 80 cm
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Fotografia Por definição, a fotografia é, a técnica 
de criação de imagens por meio de 
exposição luminosa, fixando esta em 
uma superfície sensível. Criada em 
princípios do século XIX, pelos franceses 
Nicéphore Niépce (1765-1833) e Louis 
Daguerre (1789-1851), de início 
provocou uma ruptura no modo de 
produção da pintura , depois foi vista de 
modo pejorativo como recurso para o 
desenvolvimento da pintura de retratos. 
Mais recentemente foi entendida como 
forma de expressão artística. As 
composições podem ser planejadas ou 
não, são considerados em seu processo, 
luz e sombra, cor e composição.

Canindé Soares, Ponte Newton Navarro

Carla Régia, 
exposição de 
orquídeas
Bosque das 
Mangueiras, 
Natal/RN
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Carvoeiros, de Nigel Noble
Carvoeiros, Weimer 
Carvalho

Carvoeiros, Gustavo 
Stephan

Produção de tijolos 
artesanais
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Gravura

• A técnica permite a 
reprodução de várias 
cópias de uma obra a partir 
de uma matriz. A 
xilogravura utiliza a 
madeira, a litografia a 
pedra, a serigrafia um 
tecido fino (seda,tecido 
sintético ou tela), a água-
forte utiliza placas de 
metal.

J. Borges, xilogravura.
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Flávio Freitas, serigrafia

Francisco de Almeida – Sereia das asas vermelhas, xilogravura
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Instalação
• A instalação é uma variante da 

escultura em que o artista, ao invés de 
modelar ou esculpir uma figura, ele se 
utiliza de materiais diversos (Ex, 
Sucata, pedaços de metal, aço, 
estruturas de metal, etc) para criar 
uma estrutura dimensional, tendo ela 
um significado direto ou não. Não é 
um amontoado aleatório de objetos, 
mas uma estrutura que consiga fazer 
com que o espectador pense sobre 
determinado assunto ou seja 
impactado com isso.

Vik Muniz, Instalação Passione, 2010.
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Instalação em escola

Regina Silveira, O olho e o espaço, derrapagens feitas com adesivo.
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Intervenções artísticas

Manifestação popularizada a partir dos 
anos 1970, consiste em criações 
desenvolvidas de forma heterogênea nos 
espaços urbanos, objetiva despertar 
reflexões sobre os lugares e promover a 
acessibilidade do público em geral à obra 
de arte.
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Instalação "PETs" do artista plástico Eduardo Srur . São 20 garrafas plásticas 
gigantes coloridas espalhadas em 1,5 quilômetro das margens do rio morto, 
entre as pontes do Limão e da Casa Verde (RIO TIETE-SP)

As Instalações se iniciam de uma 
proposta de “espaço limpo” e as 
Intervenções de uma proposta 
de “espaço a ser explorado”. As 
intervenções variam nas suas 
estruturas, mas tem um apelo 
reflexivo, político-social, 
didático, confrontador, 
ideológico ou simplesmente 
humorísticos.
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Performance

•
Forma de arte que combina elementos do 
teatro, das artes visuais e da música. Na 
performance, de modo geral, não há 
participação do público.

LAPP é um projeto de Jan Wöllert e Jörg Miedza, é 
uma evolução do light painting, fotografia de 
exposição única, combinada com performance 
corporal, com resultados incríveis – e muito 
coloridos.

Performance Cerca Elétrica, de Violeta Martinez, 2009.
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