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As artes visuais representam um conjunto de
manifestações artísticas como: pintura, escultura,
desenho, arquitetura, artesanato, fotografia,
cinema, design, arte urbana, dentre outros.
O conceito de arte visual está intimamente
relacionado ao conceito de visualizar - “ver” - e
por isso, engloba as artes em que a fruição ocorre
por meio da visão.
Dada sua importância e abrangência, atualmente
existe o curso superior em “Artes Visuais”. Nele, o
estudante sai com o título de artista visual, que o
capacita a criar, avaliar e participar do mercado
cultural e artístico.
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As Artes Visuais na Contemporaneidade
Importante destacar que o conceito de arte foi se ampliando com o passar
do tempo.
No entanto, já é certo que a arte é uma manifestação humana essencial
que esteve sempre presente nas culturas desde a antiguidade, tal qual
a arte rupestre.
De tal modo, além do conceito, as temáticas, técnicas e materiais
empregados na arte, foram se ampliando e atualmente, torna-se tarefa
difícil identificar como ela surge.
Com o desenvolvimento da tecnologia e dos computadores, a arte visual
também pode ser produzida através de ferramentas tecnológicas. Podemos
citar as artes gráficas, criadas por meio de programas de computador
(softwares) denominada de web art.
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Pintura é uma técnica que utiliza pigmentos em
forma líquida para colorir uma superfície,
atribuindo tons e texturas, esta superfície pode
ser tela, papel ou parede. A pintura é diferente
do desenho por usar pigmentos líquidos.
A cor é o elemento essencial da pintura. A
estrutura fundamental de uma obra é
composta pela relação entre as massas
coloridas.
A pintura faz parte da vida do ser humano
desde o Renascimento, foi umas das principais
formas de representação dessa época, está
presente nos dias atuais.
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A escultura, grosso modo, é a arte de transformar
matéria bruta (pedra, metal, madeira etc.) em formas
espaciais com significado. Quando dizemos “formas
espaciais”, queremos dizer formas em terceira dimensão,
isto é, com volume, altura e profundidade.
Das artes plásticas, a escultura é uma das que mais
estabelecem interação com o grande público. Isso
porque, geralmente, elas são pensadas e produzidas com
a finalidade de ocupar espaços públicos. É assim, por
exemplo, com os conjuntos esculturais gregos e
romanos; mas também com as esculturas produzidas na
época do Renascimento ou em culturas de religiões
tradicionais, como o budismo e o hinduísmo.
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Etimologicamente o termo “arquitetura” vem da
junção das palavras gregas “arché”, que significa
"primeiro" ou "principal", e tékton, que possui o
significado de "construção".
De forma ampla é possível definir a arquitetura como
sendo uma intervenção no meio ambiente para
satisfazer uma determinada expectativa, de forma a
criar novos espaços, e com a intenção de se trabalhar
com elementos estéticos. Pode-se também afirmar
que a arquitetura é uma forma de arte visual, que
pretende criar construções em um determinado
espaço. O profissional que cria os projetos das
construções é o “arquiteto”.
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O
design
[dezaine],
desenho
industrial ou projetismo é a idealização,
criação,
desenvolvimento,
configuração,
concepção, elaboração e especificação
de produtos, normalmente produzidos
industrialmente ou por meio de sistema
de produção em série que demanda
padronização dos componentes e desenho
normalizado. Essa é uma atividade estratégica,
técnica e criativa, normalmente orientada por
uma intenção ou objetivo, ou para a solução de
um problema.
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Sabe-se que artista e artesão são classes
separadas por características distintas. O
debate popular acerca de arte e artesanato
mora no desconhecimento de um ponto
específico das características de uma obra de
arte que a separa de uma peça produzida para
ser artesanato pois cada obra de arte possui
um significado e características únicas e
diferentes.
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Os ELEMENTOS ESTRUTURAIS são essenciais para
uma composição, pois formam a estrutura do
trabalho. Estes elementos são: LINHA, FORMA,
TEXTURA e COR.
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Arte e estética são historicamente associadas. A arte
está ligada à estética porque o ser humano cria beleza
ao se esforçar por dar expressão ao mundo material
ou imaterial que o inspira.
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01. Arte e estética são historicamente associadas. A arte está ligada à
estética:
a)( ) Porque sem as duas é impossível produzir qualquer tipo de arte
b)( ) Porque a filosofia as uniu desde os primórdios de sua produção na
Grécia.
c)( )Porque o homem cria beleza ao se esforçar por dar expressão ao
mundo material ou imaterial que o inspira.
e)( ) Porque o artista pode escolher utilizar a estética ou não.
d)( ) Porque o homem cria a beleza a partir de fatores estéticos agradáveis
alheios a sua vontade.
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02. Sabe-se que artista e artesão são classes separadas por características
distintas. O debate popular acerca de arte e artesanato mora no
desconhecimento de um ponto específico das características de uma obra de
arte que a separa de uma peça produzida para ser artesanato. Essa
característica é:
a)( ) Cada obra de arte possui um significado cultural.
b)( ) Cada obra de arte só pode ser produzida por artistas com talento.
c)( ) Cada obra de arte é feita por um acadêmico mais preparado.
d)( ) Cada obra de arte possui um significado e características únicas e
diferentes.
e)( ) Cada obra de arte possui preço diferenciado.
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03. Observando as figuras abaixo, associe cada obra à técnica utilizada.

I-Óleo sobre tela
II-Escultura em mármore
III-Óleo sobre madeira
a)

c)

a)(
b)(
c)(
d)(
e)(

)A-I, B-III, C-II
)A-III, B-II, C-I
)A-III, B-I, C-II
)A-II, B-III, C-I
)A-I, B-II, C-III

b)
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